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UMOWA NR ………………………. 

 

 

W dniu …………………………… 2017r w Strzeleczkach pomiędzy: 

Gminą Strzeleczki z siedzibą w Strzeleczkach, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki,   

Nr indentyfikacyjny NIP 1990090013 

w imieniu której działają:  

Marek Pietruszka - Wójt Gminy Strzeleczki,  

przy udziale Skarbnika Gminy Strzeleczki - Gabrieli Bartoń  

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, 

 

a ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

posiadającym nr NIP ………………………………., reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

Na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2015, poz.2164z póź.zm.) Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

wraz z oszacowaniem kosztów robót i prac projektowych dla zadania p.n.: „Budowa ścieżki 

rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy) – 

Moszna”. 

 

§ 2. 

Zakres umowy: 

1. Program Funkcjonalno – Użytkowy powinien obejmować swoim zakresem obszar 

zakresem obszar następujących działek: 
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Obręb 

Nr 

działki  Właściciel 

Dobra 

230/1 ZDW Opole 

600 ZDW Opole 

497/1 ZDW Opole 

497/2 ZDW Opole 

Strzeleczki 

818 ZDW Opole 

727/1 ZDW Opole 

694/3 ZDW Opole 

693/1 ZDW Opole 

1320 ZDW Opole 

1765 ZDW Opole 

Kujawy 

299/3 ZDW Opole 

1315/3 ZDW Opole 

1315/2 woj. opolskie 

1315/1 ZDW Opole 

Zielina 

178 ZDW Opole 

195 ZDW Opole 

63/1 ZDW Opole 

63/2 ZDW Opole 

Moszna 328 ZDW Opole 

 

 

 

2. Program funkcjonalno - użytkowy będzie przedstawiać: 

a) rozwiązania techniczne i technologiczne dla poszczególnych odcinków 

ścieżek rowerowych, 

b) wielobranżową koncepcję rozwiązań w zakresie geometrii ścieżki 

rowerowej,  

c) projekty konstrukcyjne.  
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Część graficzna Programu funkcjonalno - użytkowego powinna zawierać  

w szczególności przekroje poprzeczne poszczególnych odcinków ścieżek.  

3. Program funkcjonalno - użytkowy należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w: 

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.  

z 2013 poz. 1409 z późn. zm.); 

b) Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.); 

c) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

d) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w Programie funkcjonalno - 

użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130. poz. 1389). 

4. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia powinna być opracowana  

w sposób wyczerpujący i jednoznaczny za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ  

na sporządzenie oferty.  

5. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia ma służyć do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych, w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na zaprojektowanie  

i wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy) – Moszna. 

6. Zamawiający wymaga wykonania dla inwestycji obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz robót budowlanych zgodnie z Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). 

7. Wskazane jest, aby Wykonawca na własny koszt dokonał wizji lokalnej  

w terenie, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących 
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przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji 

koniecznych do wyceny prac.  

8. Dokumentację przedmiotu zamówienia należy przygotować w czterech egzemplarzach 

oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego  

w udostępnionych przez niego pomieszczeniach comiesięcznych spotkań roboczych  

w terminach wzajemnie uzgodnionych. 

10. Dane do opracowania PFU, wymagane badania, pomiary, mapy do celów 

projektowych, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do sporządzenia, Wykonawca 

uzyska we własnym zakresie i na własny koszt, 

 

 

§ 3. 

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz 

uprawnieniami, niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy określonego  

w §1  i zobowiązuje się wykonać zamówienie ze szczególną starannością, według najlepszej 

wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i przyjętych 

standardów, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie 

działalności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając  

na względzie ochronę interesów Zamawiającego.  

 

§ 4. 

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Strony ustaliły  

na dzień ………………2017 roku a zakończenia i wydania Zamawiającemu na dzień 

29.09.2017 roku.                                                                                                                                                                                           

 

§ 5. 

1. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo - odbiorczy 

wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż przedmiot zamówienia został wykonany 

zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, 

obowiązującymi przepisami oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury, 

obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 
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3. Jeżeli podczas odbioru programu funkcjonalno - użytkowego zostanie stwierdzone,  

iż przedmiot umowy został błędnie wykonany lub Wykonawca nie uwzględnił 

wszystkich parametrów objętych zakresem niniejszej umowy, Zamawiający może 

odmówić dokonania odbioru i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin  

do poprawienia błędów lub uzupełnienia braków niezrealizowanej części umowy.  

4. W przypadku gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie dodatkowym nie usunie 

błędów stwierdzonych przy odbiorze lub nie uzupełni niezrealizowanej części umowy, 

Zamawiający może żądać wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

5. W przypadku, gdy stwierdzone błędy lub braki uniemożliwiać będą dalsze 

postępowanie realizujące zadanie, Zamawiający będzie miał uprawnienie do 

odstąpienia od umowy lub żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

§ 6. 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu  

z zamawiającym. 

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco konsultowania z Zamawiającym treści 

przygotowywanych dokumentów do czasu ich ostatecznego przyjęcia przez 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące PFU oraz 

wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji umowy w ramach comiesięcznych spotkań 

roboczych z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego, 

3. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót jest: 

……………………………………………... 

 

 

§ 7. 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie  

w formie ryczałtu.  

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą   

……………….. zł netto (słownie: ………………………………. złotych) 

w tym podatek VAT w wysokości 23% - …………………….. zł,  

wartość brutto wynosi: …………………………………. zł  

(słownie: …………………………………………………………. złotych ) 
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§8. 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót nastąpi po ich wykonaniu i odbiorze przez 

Zamawiającego według zasad określonych w § 5. 

2. Termin   zapłaty wynagrodzenia wynosi 14 dni od daty otrzymania rachunku do umowy, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Za zapłatę rachunku przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany przez Zamawiającego, 

Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 

 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, w stosunku do uzgodnionego terminu; 

c) za zwłokę w usunięciu błędów i braków stwierdzonych przy odbiorze lub                

w okresie gwarancyjnym i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień zwłoki, w stosunku do uzgodnionego terminu; 

d) w przypadku nie usunięcia błędów w terminie, kary umowne, o których mowa  

w ust. 1 pkt 2) i 3), ulegają podwojeniu. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

za które odpowiada wyłącznie Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego. 

3. Jeżeli wysokość ustalonych kar umownych nie pokryje powstałej szkody w pełni, strony 

mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego,  

a także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy.  
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2. Wykonawca lub Zamawiający może odstąpić od umowy wskutek zdarzenia bądź 

połączenia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego  

i Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań 

wynikających z niniejsze j umowy, których strony nie mogły przewidzieć, zapobiec, 

poprzez działanie z należytą starannością, przewidzianą dla cywilno-prawnych 

stosunków zobowiązaniowych.  

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni licząc od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1, Wykonawca ma prawo 

żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia  odstąpienia od umowy.  

 

§ 11. 

Do kontaktów i koordynowania spraw związanych z  realizacją zakresu merytorycznego 

umowy strony wyznaczają następujące osoby:  

a) Ze strony Zamawiającego: …………………………………………………. 

b) Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………… 

 

§ 12. 

1. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie  

nie przewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku  

z wykonywaniem umowy.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych  

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 13. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty z zastrzeżeniem w ust.2.  

2. Zmiana postanowień warunków Umowy w zakresie sposobu bądź terminu realizacji 

Umowy może nastąpić w następujących przypadkach:  

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do prawidłowej 

realizacji niniejszego zamówienia,  

b) zmiany obowiązujących dokumentów strategicznych regionalnych, krajowych lub 

wspólnotowych odnoszących się do prawidłowej realizacji niniejszego 

zamówienia,  
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c) konieczności wykonania dodatkowych badań, analiz, konsultacji, uzgodnień 

nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych  

do prawidłowego wykonania zamówienia, objętego niniejszą Umową,  

3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 14. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 15. 

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby - Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. 

 

§ 16. 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

 

            Zamawiający                 Wykonawca 

 

 

 

 


