
 

UMOWA nr ………/2017/GW 

 
 

zawarta w dniu ………….. 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Drawnie pomiędzy; 

Gminą Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno  

NIP: 594-15-36-451, REGON: 210967001,  

reprezentowaną przez: 

Andrzeja Chmielewskiego - Burmistrza Drawna, 

przy kontrasygnacie skarbnika – Agnieszki Zareckiej 

zwaną dalej w umowie Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………,  

 

o treści następującej: 

 

§ 1 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Jaźwiny – Sówka – Jelenie 

(do granicy gminy Drawno)” 

Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie 

projektowania 

 Zakres opracowania:  

a) przebudowa drogi gminnej na działce nr 213, 214 obręb Jaźwiny, Gmina Drawno: 

 przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku Jaźwiny-Sówka o dł. ok 

2,5 km; 

 przebudowa nawierzchni gruntowej odcinka Sówka-Jelenie (do granicy gminy) o dł. 

ok 4,3 km; 

b) przebudowa odcinka drogi leśnej, warstwy nawierzchni tłuczniowej pomiędzy 

miejscowościami Sówka – Jelenie o długości 0,35 km.   

Z uwagi na udostępnienie drogi do ruchu publicznego oraz przewidziany wywóz drewna 

przyjęto następującą konstrukcję drogi z wykonaniem następujących robót: 

a) na odcinku Jaźwiny – Sówka: 

 mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (nawierzchnia 

bitumiczna); 

 uzupełnienie podbudowy; 

 skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem; 

 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową; 

 ułożenie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno – bitumicznych; 

 wykonanie obustronnych wzmocnionych poboczy o nawierzchni z tłucznia 

kamiennego; 

b) na odcinku Sówka – Jelenie: 

 wykonanie warstwy odsączającej i zagęszczenie; 

 podbudowy z kruszywa łamanego; 

 ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego; 

 wykonanie poboczy z pospółki; 

 wykonanie mijanek oddalonych od siebie w odległości poniżej 300 m. 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 

2.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami 

państwowymi oraz obowiązującymi przepisami. 

2.2. bezpłatnego wykonania w terminie uzgodnionym wszelkich uzupełnień i poprawek w 

zleconych pracach, jeśli taka potrzeba wyniknie wskutek wadliwego wykonania pracy pod 



 

względem technicznym lub niezgodności z normami technicznymi obowiązującymi w dniu, w 

którym zakończona praca zostanie przekazana Zamawiającemu. 

2.3. Przyjmujący zamówienie wykona opracowanie w wersji elektronicznej i papierowej 

następujące dokumenty: 

 projekt budowlany – 4 egz. + wersja elektroniczna; 

 specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna; 

 przedmiar robót – 2 egz. + wersja elektroniczna; 

 kosztorys inwestorski – 2 egz. + wersja elektroniczna. 

1.4. Uzyskania w imieniu Gminy Drawno pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia (w tym przypadku uzyskanie 

zaświadczenia o braku sprzeciwu do wniesionego zgłoszenia). 
 

§ 2 

 

Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy do 28.04.2017 roku.  

 

§ 3 

Do dokonywania ustaleń technicznych w trakcie opracowania dokumentacji są uprawnieni: 

 ze strony Przyjmującego zamówienie – Grzegorz Wiśniowski,  

 ze strony Zamawiającego – …………………………………………., 

 

 

§ 4 

1.   Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, w wysokości:  

…………………. zł NETTO (słownie: ………………………… zł ……../100); 

………………… zł BRUTTO (słownie: ………………………………………. zł 00/100);  

w tym podatek VAT 23 %. 

 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi poleceniem przelewu z konta 

Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego, 

po odbiorze dokumentacji i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

§ 5 

1.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
 

1.1 Przyjmujący zamówienie płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)  w wysokości 0,1% Wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, w wykonaniu 

określonego w umowie przedmiotu odbioru, 

b)  w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu 

wad a wykonanych po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

c)  w wysokości 5 % Wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Przyjmującego zamówienie. 
 

1.2 Zamawiający zapłaci Przyjmującemu zamówienie kary umowne: 

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % 

Wynagrodzenia umownego. 

 

2.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



 

 

§ 7 

1.  Sprawy wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przede wszystkim na 

drodze negocjacji, a w przypadku jej nieskuteczności przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2.  W sprawach nieuregulowanych umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Przyjmującego zamówienie. 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE       ZAMAWIAJĄCY 

 

 


