Załącznik nr 11 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
U M O W A Nr UD/XI/WIR/…../2015/B/I/2/1/1/WBK-….
zawarta w dniu ..................... 2015 r. w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnica Ursus z siedzibą w Warszawie przy pl.
Czerwca 1976 r. Nr 1, reprezentowanym przez:
Panią Urszulę Kierzkowską - Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-OR.0052.368.2015 dnia 27.01.2015 r.
Pana Wiesława Krzemienia – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy GP-OR.0052.460.2015 dnia
4.02.2015 r.,
zwanym dalej „ Zamawiającym”
a: ...........................................................................................................................z siedzibą
w..........................................,NIP:.............................................Regon........................................
wpisanym do .............................................................. ………………. .......................................
reprezentowanym przez: .................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
zwana dalej „Umową”, o następującej treści:
§ 1. Oświadczenia stron
Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz potencjał techniczny do
wykonania prac będących przedmiotem Umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, a także osoby, które będą wykonywać Umowę w jego imieniu
posiadają doświadczenie i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na
należyte jej wykonanie,
2) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające czy wyłączające możliwość
wykonania Umowy.
2.
Wykonawca oświadcza, że jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z
tytułu szkód, jakie może wyrządzić w związku z wykonywaniem zawodu i ubezpieczenie
to dotyczy również szkód, która mogą być wyrządzone Zamawiającemu. Wykonawca w
dniu podpisania Umowy przedkłada dowód zawarcia powołanej umowy, z sumą
ubezpieczenia, która nie może być mniejsza niż wynagrodzenie brutto za wykonanie
Umowy. Uwierzytelniona przez Wykonawcę kopia umowy ubezpieczenia stanowi
Załącznik nr 2 do Umowy. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się
przedkładać Zamawiającemu kopię każdej przedłużonej lub nowej umowy
ubezpieczenia w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej uzyskania.
1.

§ 2. Przedmiot Umowy
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1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn: „Opracowanie
dokumentacji
projektowej
budowlano-wykonawczej
usprawnienia
ruchu
rowerowego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zgłoszonego w ramach budżetu
partycypacyjnego” oraz współpracować z Zamawiającym w trakcie przeprowadzania
przez niego postępowania przetargowego na roboty budowlane.
2. Szczegółowy zakres prac projektowych określa Załącznik nr 1 do Umowy.
§ 3. Wykonanie Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z zachowaniem szczególnej staranności
wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniem 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, ze zm.).
2. Podczas wykonywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do archiwizowania
korespondencji i wszelkich protokołów uzgodnień związanych z realizacją zamówienia.
Zamawiający ma prawo zażądać nieodpłatnego przekazania kopii powyższego archiwum
w trakcie realizacji robót budowlanych objętych projektem budowlano-wykonawczym, a
także po dopuszczeniu do użytkowania.
3. Zamawiający będzie ustalał liczbę spotkań roboczych pomiędzy Stronami Umowy,
stosownie do potrzeb wynikających z konieczności pozyskiwania informacji, wyjaśnienia
wątpliwości i wykonywania czynności oraz uzgadniania dokumentacji projektowej.
4. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, aż do wyłonienia wykonawcy robót
budowlanych, Wykonawca, w ramach umówionego wynagrodzenia, będzie
przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji
projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych
odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 (trzy) dni
robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych
od dnia przekazania Wykonawcy pytania.
5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu informacji o
stopniu zawansowania realizacji Umowy. Brak udzielenia informacji będzie stanowić
samodzielną podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania
mu dodatkowego terminu.

§ 4. Dokumentacja projektowa
1. Założenia i warunki wykonania dokumentacji określa Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonana dokumentacja projektowa składać się będzie z:
1) projektu budowlano-wykonawczego, który Wykonawca dostarczy w wersji papierowej
(pisemnej) w 5 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD w formatach zapisu
do programu autocad oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach *PDF, *.dwg,
2) uzgodnień + map wraz z wypisami z rejestru gruntów wraz z załącznikiem graficznym
przebiegu trasy pozwalające na wejście w teren: 5 egz. w wersji papierowej
(pisemnej),
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3.

4.

5.
6.

3) kosztorysu inwestorskiego opracowanego na programie NORMA lub programie
współpracującym z programem NORMA, który Wykonawca dostarczy w wersji
papierowej (pisemnej) w 2 egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD jako pliki
programów kosztorysowych i tekstowych w rozszerzeniach *.ath, PDF i Word.,
4) przedmiaru robót, który Wykonawca dostarczy w wersji papierowej (pisemnej) w 2
egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD jako pliki programów
kosztorysowych i tekstowych w rozszerzeniach *.ath, PDF i Word.
Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiającemu w formie druku w ilościach
wskazanych w ust. 2 powyżej tego paragrafu oraz w formie elektronicznej na nośniku
magnetycznym w formacie „.pdf” i „dwg” oraz w wersji edytowalnej. Kosztorysy
inwestorskie należy przekazać również w wersji edytowalnej w rozszerzeniu „.ath” i Word.
Zamawiający zwraca uwagę, iż Wykonawca winien przewidzieć wszelkie niezbędne
procedury administracyjne (zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia itp.), jakie tylko okażą
się niezbędne do wykonania zamówienia i nie może od nich odstąpić lub też oczekiwać,
iż Zamawiający od nich odstąpi.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na żądanie
Zamawiającego, za opłatą pokrywającą jedynie koszty ich sporządzenia.
Dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne
oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi
przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć i nie narusza praw własności przemysłowej oraz praw autorskich osób trzecich.

§ 5. Czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę
1.

2.

3.

4.

W ramach Umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia podstawowego, Wykonawca
zobowiązuje się ponadto do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności formalnych i
prawnych, mających na celu uzyskanie przez Zamawiającego prawomocnego
zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji zadania
w oparciu o stworzoną przez siebie dokumentację projektową.
W celu realizacji zobowiązania określonego w ust. 1 powyżej Wykonawca podejmie w
szczególności działania mające na celu uzyskanie wszelkich opinii, zgód, pozwoleń oraz
dokonania wszelkich uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, które okażą się
konieczne dla uzyskania prawomocnego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.
Wykonawca jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa w postępowaniu w sprawie
decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz
zgłoszenia robót.
Wszystkie dokumenty w toku postępowania o uzgodnienia prowadzone przez
Wykonawcę powinny być przekazywane Zamawiającemu niezwłocznie do wiadomości.

§ 6. Prawa autorskie
1.

2.

Dokumentacja stworzona w wykonaniu Umowy podlega ochronie przewidzianej w
ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w takim zakresie, w jakim stanowi utwór w rozumieniu
tego aktu prawnego.
Z chwilą podpisania odbioru dokumentacji, na Zamawiającego przechodzą autorskie
prawa majątkowe do jej wielokrotnego wykorzystania dla własnych potrzeb, bez
konieczności składania w tym zakresie dodatkowych oświadczeń przez Strony. Z tą
chwilą Zamawiający nabywa także własność przedmiotów, na których dokumentację
utrwalono i przekazano. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za przeniesienie
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autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w Umowie zostało skalkulowane w wynagrodzeniu za
wykonanie Umowy i zaspokaja jego wszelkie pretensje z tego tytułu.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje następujące pola
eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnienie dokumentacji lub jej części dowolną techniką,
b. wprowadzanie do obrotu oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których
dokumentację utrwalono, wprowadzanie dokumentacji do pamięci komputera i na
nośniki pamięci,
c. najmu lub dzierżawy dokumentacji w całości lub w części,
d. udzielania licencji na wykorzystanie dokumentacji.
4.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zezwala Zamawiającemu na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest na rozporządzanie i korzystanie z
opracowań części lub całości utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu
Umowy (modyfikacji, twórczych przeróbek, adaptacji itp.), w ramach wykonania
zadania, a także przenosi prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego w stosunku do części lub całości utworów powstałych w ramach realizacji
przedmiotu Umowy.
5. Strony ustalają, iż Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do:
a. wielokrotnego wykorzystania dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót objętych
dokumentacją, w szczególności poprzez włączenie jej do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz udostępnianie dokumentacji lub jej części wszystkim
zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie
robót budowlanych,
b. wielokrotnego i dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego zezwalania oraz
wykorzystania dokumentacji i danych w niej zawartych w celu wykonania jej
aktualizacji (w przypadku gdy utraciła aktualność), adaptacji lub zmian, w
szczególności poprzez włączenie jej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
udostępnianie dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym ubiegającym
się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie aktualizacji, adaptacji lub zmian
dokumentacji,
c. powielania dokumentacji lub jej części dowolną techniką.
6. Zamawiający ma prawo wykonywać kopie dokumentacji dla potrzeb związanych
z wykonaniem zadania oraz udostępniać ją osobom trzecim dla celów związanych
z wykonaniem zadania.
7. Wykonawca oświadcza, że w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy,
Zamawiający ma prawo żądać wydania wykonanej części Umowy oraz zlecić wykonanie
poprawek, uzupełnień lub dokończenie przedmiotu Umowy innej osobie i nie będzie
to stanowić naruszenia praw autorskich. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z
tego tytułu.
8. Wykonawca oświadcza, że w zakresie, w jakim dokumentacja stanowi przedmiot
ochrony prawa autorskiego, nie będzie bez wyraźnej przyczyny odmawiał
Zamawiającemu zgody na proponowane przez niego zmiany w dokumentacji, tak w
trakcie jak i po jej wykonaniu i takiego samego zachowania oczekuje od swoich
następców prawnych.
9. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób
trzecich. Wykonawca zobowiązuje się zdjąć z Zamawiającego oraz przejąć pełną
odpowiedzialność wobec osób trzecich, w przypadku, gdy okaże się, że prawa autorskie
osób trzecich zostały naruszone oraz pokryć tym osobom wszelkie straty, koszty, opłaty,
wydatki lub inne zobowiązania wynikające z faktu naruszenia lub zwrócić
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je Zamawiającemu, gdyby zostały od niego wyegzekwowane. Uprawnienia wynikające
z Umowy w tym zakresie będą przysługiwały Zamawiającemu także po wykonaniu
Umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej, do czasu upływu
terminu przedawnienia roszczeń.
10. W przypadku, gdy okaże się, że wykonana dokumentacja narusza prawa własności
przemysłowej i prawa autorskie osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu, niezależnie od zobowiązań określonych w ust. 9 powyżej , karę
umowną w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu brutto, wskazanemu w § 9 ust. 1
Umowy.
§ 7. Termin wykonania Umowy
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, na warunkach określonych w § 8 Umowy,
przedmiotu Umowy w terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

§ 8. Odbiór dokumentacji
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie wskazanym w § 7 Umowy, przekazać
Zamawiającemu w jego siedzibie kompletną i pozbawioną wad dokumentację
projektową zgodnie z warunkami opisanymi w § 4 Umowy.
Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie do 15 (piętnaście) dni
od dnia jej przekazania lub też w tym terminie poinformuje Wykonawcę o stwierdzonych
brakach lub wadach w przekazanej dokumentacji.
Potwierdzeniem wykonania Umowy będzie protokół odbioru podpisany przynamniej
przez Zamawiającego, stwierdzający należyte wykonanie dokumentacji projektowej.
Data podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego jest równoznaczna z datą
przekazania kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.
W razie stwierdzenia podczas odbioru dokumentacji braków (tj. dostarczenie
niekompletnej dokumentacji projektowej) lub innych wad istotnych, Zamawiający odmówi
odebrania dokumentacji. Wówczas uznaje się, że Umowa nie jest wykonana w terminie
wskazanym w § 7 Umowy. O istotności wad decyduje Zamawiający.
W razie stwierdzenia podczas odbioru wad nieistotnych lub usterek w przekazanej
dokumentacji, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając Wykonawcy na
piśmie odpowiedni termin nie dłuższy niż 14 (czternaście) dni.
W przypadku braku możliwości usunięcia wad lub uzupełnienia braków albo gdy
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie,
Zamawiający może od Umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są
istotne Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie.

§ 9. Wynagrodzenie i płatności
1.

2.

Wykonawca za należyte wykonanie całości usług objętych przedmiotem Umowy otrzyma
łączne wynagrodzenie w kwocie […………………] zł (słownie: . . . . ………………………
. . .) brutto. Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac, wszelkich
kosztów i materiałów związanych z wykonaniem Umowy.
Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie zostało skalkulowane w sposób
uwzględniający wszelkie konieczne do poniesienia przez niego wydatki, w tym koszty
pozyskania map, wszelkich niezbędnych uzgodnień lub projekty podziałów działek.
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3.

4.
5.

6.
7.

8.

Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia, chociażby w
chwili zawarcia Umowy nie mógł przewidzieć wszystkich kosztów niezbędnych dla
prawidłowego jej wykonania.
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 3
Umowy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia
złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT.
Zapłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT.
Zadanie sfinansowane zostanie w roku 2015 z zadania bieżącego pn: „Opracowanie
dokumentacji
projektowej
budowlano-wykonawczej
usprawnienia
ruchu
rowerowego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zgłoszonego w ramach budżetu
partycypacyjnego” dział ..... rozdział ......... paragraf .......... Ewentualna zmiana
klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany Umowy, a Wykonawca wyraża zgodę aby
Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania
Wykonawcy.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy nie może być przedmiotem przelewu/cesji.

§ 10. Kary umowne
1.

2.

3.
4.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w wykonaniu Umowy w terminie - w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte
procenta) wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
zwłoki;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w terminie
ustalonym Umową - w wysokości 0,3% (trzy dziesiąte procenta) wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;
3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 20% (dwadzieścia procent) wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy;
4) w przypadku stwierdzenia rozbieżności w poszczególnych obmiarach większych niż
5% (pięć procent) w stosunku do obmiarów powykonawczych lub nie ujęcia robót,
które można było przewidzieć - w wysokości 3% (trzy procent) wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za każde 5% (pięć procent) różnicy w danym
obmiarze lub za każdą nie ujętą robotę.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy
przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20%
(dwadzieścia procent) wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy. Nie
dotyczy to odstąpienia od Umowy z przyczyn przewidzianych w § 14 ust. 2 Umowy.
Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego
wskazane kary umowne.
Należne Zamawiającemu kary umowne może on potrącać z wierzytelnościami z tytułu
wynagrodzenia Wykonawcy, o ile spełnione są przesłanki przewidziane prawem.

§ 11. Podwykonawcy
1.

Wykonawca jest uprawniony do zlecenia wykonania części Umowy innym podmiotom
posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia („podwykonawca”), jeżeli nie
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2.

3.
4.

spowoduje to wydłużenia czasu wykonania Umowy, ani nie zwiększy kosztów jej
wykonania.
W przypadku zlecenia wykonania części Umowy podwykonawcy lub podwykonawcom,
Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji wykonania tych części Umowy i ponosi
przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy przez
podwykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowie z podwykonawcą obowiązki i
wymagania, które są wymienione w Umowie i chronią w pełni interesy Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje
własne.

§ 12. Rękojmia za wady
1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu Umowy
istniejące w czasie jego odbioru oraz za wady powstałe po dokonaniu odbioru, lecz z
przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili jego dokonania, zmniejszające jego
wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z
okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania przyjęte w
przedmiocie Umowy niezgodne z normami i przepisami techniczno – budowlanymi oraz
za wszelkie niezgodności z obowiązującym prawem, nieprzydatność przedmiotu Umowy
dla inwestycji lub jego niewłaściwość czy nieodpowiedniość.
Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzenia przedmiotu Umowy pod względem jego
zgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno – budowlanymi oraz pod
względem kompletności, a tym samym Wykonawca nie może zwolnić się z
odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność wykonanego przedmiotu Umowy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową na okres
3 (trzech) lat od daty odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie tej
dokumentacji, nie dłużej jednak niż na okres 6 (sześciu) lat od podpisania protokołu
odbioru dokumentacji projektowej.
W przypadku wystąpienia wad w dokumentacji projektowej, których nie ujawniono w
czasie jej odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 (siedmiu)
dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o wadzie, chyba, że strony ustalą inny
termin usunięcia wady na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest nanieść dokonane
uzupełnienia i poprawki na wszystkich egzemplarzach dokumentacji dostarczonych
Zamawiającemu.
W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków w zakresie usunięcia
wad w terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i kosztami
poniesionymi z tego tytułu obciążyć Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że w
przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraża zgodę na usunięcie wad przez inny podmiot
na jego koszt i ryzyko, bez roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.
§ 13. Nadzór autorski

1. Strony ustalają, że nadzór autorski będzie realizowany bez dodatkowego wynagrodzenia.
2. W razie realizacji inwestycji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do
pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowanego przez
siebie projektu robotami, bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do:
a) uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej,
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b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji
projektowej oraz uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, a powstałych w
toku realizacji inwestycji.
4. Nadzór autorski pełniony będzie:
a) na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane pisemnie i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy,
b) na każde żądanie Inwestora potwierdzone pisemnie.
5. Wykonawca oświadcza, że do pełnienia czynności nadzoru autorskiego wyznaczy osobę
posiadającą uprawnienia budowlane odpowiednie do zakresu nadzorowanych czynności.
6. Czynności nadzoru autorskiego dokumentowane będą wpisem do książki budowy
w przypadku zgłoszenia robót lub do dziennika budowy w przypadku pozwolenia na
budowę. które okażą się konieczne dla uzyskania prawomocnego zgłoszenia lub
pozwolenia na budowę
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie wpisem
do dziennika budowy do zaleceń i poleceń osoby pełniącej nadzór autorski.
§ 14. Odstąpienie od Umowy
1.

2.

3.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych prawem, w
szczególności bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli Wykonawca opóźnia się z
rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym Umową lub Umową,
jak również w każdym przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy dłuższym niż 14
(czternaście) dni od ustalonego Umową terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
wymaga zachowania formy pisemnej i może być złożone nie później niż 60
(sześćdziesiąt) dni od dnia zaistnienia podstaw je uzasadniających.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
W przypadku, gdy zajdzie konieczność odstąpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego Wykonawca zobowiązuje się dokonać kwalifikacji zamierzonego
odstąpienia. Jeżeli odstąpienie będzie miało nieistotny charakter Wykonawca, w ramach
umowy i umówionego wynagrodzenia, zobowiązuje się zamieścić w projekcie
budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia, o których mowa w art. 36a
ust. 6 ustawy Prawo budowlane.

§ 15. Osoby koordynujące Umowę
1.

2.

3.

Każda ze Stron dla potrzeb związanych z koordynacją prac objętych Umową powołuje
swojego przedstawiciela, który będzie czuwać nad sprawną realizacją Umowy:
1) po stronie Zamawiającego: ..................................... ;
2) po stronie Wykonawcy: ..............................................
Komisja odbiorowa reprezentująca Zamawiającego złożona z pracowników Wydziału
Infrastruktury, sprawdzi przedmiotową dokumentację i podpisze protokół odbioru
końcowego.
Komisja odbiorowa zostanie powołana w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia
przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
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§ 16. Poufność informacji
1.
2.

Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności
przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2014, poz. 782), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej
ustawy.
§ 17. Zmiana Umowy

1.
2.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy odnośnie
wynagrodzenia, terminu realizacji Umowy lub przyjętych rozwiązań technicznych
w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej;
2) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów
i usług;
3) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej
kontynuację i zakończenie prac projektowych;
4) przedłużenia procedury przetargowej wynikającej między innymi z postępowania
odwoławczego;
5) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;
6) zmniejszenia lub ograniczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację
Umowy, czy też pozyskanie dodatkowych środków finansowych pozwalających
na szybszą jej realizację;
wydłużających się procedur uzyskania niezbędnych uzgodnień w jednostkach
7)
miejskich (np. Zarząd Dróg Miejskich, Inżynier Ruchu, ZUD, i innych wymaganych
do danego zakresu prac o czas ich pozyskania).
8) konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku
z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych
warunków w stosownym czasie;
9) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postępem technicznym;
10) konieczności wykonania usług zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających;
11) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo
i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych,
wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji, itp.
11) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian odnośnie:
a) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie
stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie
same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;
b) podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez
Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło
do rozwiązania Umowy łączącej go z Wykonawcą;
c)
wykazu prac, a w szczególności zakresu i wartości prac, pod warunkiem, że
zapewni to prawidłową realizację Umowy.
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3.

4.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą
zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu
zmiany na termin wykonania Umowy.
Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania Umowy i
zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została
spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z
błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z
obowiązków Wykonawcy.

§ 18. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
2.

3.

4.

5.
6.

cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa budowlanego.
Wszelkie spory powstałe w trakcie i w związku z wykonaniem Umowy Strony będą
starały się rozstrzygać ugodowo. W przypadku, gdy rozwiązanie ugodowe nie będzie
możliwe lub nie nastąpi w rozsądnym czasie, spory powstałe w związku z Umową
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy w całości lub w części nie wpłynie
na ważność pozostałych postanowień Umowy. W takim wypadku strony zastąpią
postanowienia nieważne postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w największym
możliwym stopniu ich woli.
Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych, których Administratorem Danych jest Prezydent m.st.
Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów
informatycznych Urzędu m.st. Warszawy.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

Załącznik do Umowy:
1.Zakres prac do wykonania wraz z założeniami i warunkami wykonania dokumentacji.
2. Kopia umowy ubezpieczenia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 1 do umowy nr
…………………………………

Zakres prac do wykonania w ramach opracowania dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej usprawnienia ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus
zgłoszonego w ramach budżetu partycypacyjnego
wraz z założeniami i warunkami wykonania dokumentacji

I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.

wykonanie
dokumentacji
projektowej
budowlano-wykonawczej
na
usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus zgłoszonego w ramach
budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w zakresie:
a) map dla celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania
przedmiotowej dokumentacji – o ile będzie wymagany w postępowaniu,
b) opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko – o ile będzie wymagany
w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko,
c) wykonania projektu budowlano-wykonawczego,
d) wykonania przedmiarów robót jako zestawienia przewidywanych do wykonania
robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym
opisem i kosztorysów inwestorskich,
e) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
f) wykonania projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie
ulic wraz zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem,
g) opracowania wytycznych do planu BIOZ,
h) uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej na rzecz i w
imieniu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
i) wykonania projektów stałej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem przez organ
zarządzający ruchem

na następujących ulicach :
a) wyznaczenie obustronnych pasów rowerowych na drogach zbiorczych:
1) Dzieci Warszawy odcinek od ul. Ryżowej do ul. Plutonu Torpedy (dopuszcza się
na części ulicy wyznaczenie samodzielnej drogi dla rowerów)
2) Plutonu Torpedy odcinek od ul. Dzieci Warszawy do ul. Kościuszki
3) Kościuszki odcinek od ul. Plutonu Torpedy do ul. Spisaka
4) Spisaka odcinek od ul. Kościuszki do granicy m. st. Warszawy
5) Cierlicka odcinek od ul. Kościuszki do ul. Lalki (dopuszcza się wyznaczenie ciągu
pieszo – rowerowego na istniejącym chodniku)
6) Walerego Sławka odcinek od ul. Dzieci Warszawy do ul. Bohaterów Warszawy
(dopuszcza się przeprojektowanie i rozbudowanie obecnie wyznaczonego ciągu
pieszo – rowerowego na wydzieloną drogę dla rowerów)
7) Keniga na odcinku od ul. Orląt Lwowskich do ul. Warszawskiej (dopuszcza się
przeprojektowanie i rozbudowanie obecnie wyznaczonej wydzielonej drogi
rowerowej na odcinku od ul. Orląt Lwowskich do ul. Zagłoby)
b) dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach na wszystkich ulicach
jednokierunkowych:
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1) Plutonu Torpedy odcinek od ul. Sosnkowskiego do ul. Bohaterów Warszawy
(dopuszcza się wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów)
2) Rakietników odcinek od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Sosnkowskiego
(dopuszcza się wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów)
3) Cierlicka odcinek od ul. Rynkowej do ul. Plutonu Torpedy (dopuszcza się
wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów)
4) Braterstwa Broni odcinek od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Opieńskiego
(dopuszcza się wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów)
5) Sosnkowskiego odcinek od ul. Regulskiej do ul. Kościuszki (dopuszcza się
wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów)
6) Spisaka odcinek od ul. Kościuszki do ul. Regulskiej (dopuszcza się wyznaczenie
pasa rowerowego pod prąd dla rowerów)
7) Wiosny Ludów odcinek od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Opieńskiego
8) Wiosny Ludów odcinek od ul. Dzieci Warszawy do ul. Opieńskiego
9) Achera odcinek od ul. Rakietników do ul. Plutonu Torpedy (dopuszcza się
wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów)
10) Orderu Uśmiechu odcinek od ul. Braterstwa Broni do ul. Kościuszki
11) Konińska odcinek od ul.1-go Maja do ul. W. Sławka
12) Adamieckiego odcinek od ul. W. Sławka do ul.1-go Maja
13) Nurzyńska odcinek od ul. 1-go Maja do ul. Obrońców Helu (dopuszcza się
przeprojektowanie ulicy na drogę jednokierunkową)
14) Wapowskiego odcinek od ul. Obrońców Helu do ul. Plac 1905 roku
15) Plac 1905 roku odcinek
16) Komunardów odcinek od ul. Wapowskiego do ul. Pużaka
17) Rydzyńska odcinek od ul. Bandurskiego do ul. Legnickiej
18) Zaczarowanej Dorożki odcinek od ul. Bony do ul. Królów Polskich (dopuszcza się
możliwość wprowadzenia elementów uspokojenia ruchu)
19) Grabskiego odcinek od ul. Przemysława do ul. W. Kadłubka
20) Laskonogiego odcinek od ul. W. Kadłubka do ul. Orłów Piastowskich (dopuszcza
się wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów)
21) Czerwona Droga odcinek od ul. Orłów Piastowskich do ul. W. Kadłubka
(dopuszcza się wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów)
22) Konotopska odcinek od ul. W. Kadłubka do ul. Leszczyńskiego ew.
Gierdziejewskiego
23) W. Kadłubka odcinek od ul. Czerwona Droga do ul. Laskonogiego (dopuszcza się
wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów)
24) Królów Polskich odcinek od ul. Zaczarowanej Dorożki do Barbary Radziwiłłówny
(dopuszcza się możliwość wprowadzenia elementów uspokojenia ruchu)
25) Brzechwy odcinek od ul. Sosnkowskiego do ul. Cierlickiej
2.

pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania budowy w zakresie objętym
niniejszym opisem bez dodatkowego wynagrodzenia.

II. Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej budowlanowykonawczej:
1.

Pozyskanie niezbędnych map do wykonania przedmiotu zamówienia należy do
obowiązków projektanta i odbywa się na jego koszt.
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2.

Przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji lokalizacji
celu publicznego – o ile będzie wymagany w postępowaniu.

3.

Dokumentację należy opracować w oparciu o warunki uzyskane od Zamawiającego
i od zarządcy dróg tj. Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Zarządu Dróg
Miejskich oraz Zarządu Transportu Miejskiego – nadzorcy komunikacji autobusowej

4.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
winny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz innymi
właściwymi przepisami obowiązującymi w dacie oddania dokumentacji.
Dokumentacja winna zawierać m.in.:
a. opis techniczny zawierający: dane ogólne, stan istniejący, rozwiązania
projektowe,
b. wykaz robót: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, obliczenie objętości robót
ziemnych, roboty brukarskie, roboty różne (np. regulacje wysokościowe
nawierzchni wewnątrz posesji),
c. wszelkie konieczne uzgodnienia,
d. opracowanie geodezyjne z uzgodnieniami ZUD (co najmniej 2 oryginalne
egzemplarze i jedna kopia kolorowa) – o ile będzie wymagany w postępowaniu,
e. część rysunkowa:
– plan orientacyjny w skali 1:10000,
– plan sytuacyjny w skali 1: 500,
– profil podłużny w skali 1:500/50,
– przekroje normalne ze szczegółami w skali 1:50 i 1:10,
– przekroje poprzeczne we wszystkich miejscach charakterystycznych ze
szczególnym uwzględnieniem wjazdów do posesji,
f. stała organizacja ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami (np. Zarząd Dróg
Miejskich, Inżynier Ruchu, ZUD, i inne wymagane do danego zakresu prac),
g. wszelkie projekty branżowe niezbędne do wykonania projektowanych robót
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi z odpowiednich służb – o ile
będą wymagane w postępowaniu,
h. inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją wraz z projektem zieleni,
i. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykonana zgodnie
z przywołanym wyżej Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r.
j. przedmiar robót w ujęciu kosztorysowym (tzw. ślepy) oraz kosztorys inwestorski
sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 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 z poźn. zm.) na
roboty: drogowe, docelową organizację ruch i ewentualne branże towarzyszące.

5.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) winna
odnosić się do konkretnych warunków i wymagań zawartych w dokumentacji
projektowej.
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6.

Projekty winny być opracowane z uwzględnieniem warunków zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.

7.

Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać technologii robót,
materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.
Z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych
dopuszcza się wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub
pochodzenie. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek „dopuszcza
się składanie ofert równoważnych".

8.

Wszystkie egzemplarze projektu winny być oryginałami z czytelnym naniesieniem
rozwiązań projektowych, jak i uzbrojenia podziemnego (barwne oznakowanie
elementów). Wszelkie kolizje z urządzeniami podziemnymi, ciekami wodnymi itp. muszą
posiadać indywidualne rozwiązanie projektowe w formie tekstowej jak i rysunkowej.

9.

Kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem
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.

10.

Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie winny zawierać zestawienie
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z
ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis
oraz wskazaniem właściwych ST (nr Specyfikacji Technicznych), z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Przedmiar musi obejmować wszystkie
niezbędne roboty związane z budową ulic, odtworzenie nawierzchni dróg, przejścia pod
drogami, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego itp. W przedmiarach i
kosztorysach należy ująć konieczną ilość ziemi organicznej i wartość obsiania trawą
odcinków pasa drogowego poza nawierzchnią.

11.

W przedmiarach robót oraz kosztorysach inwestorskich należy dokonać podziału na
roboty związane z robotami:
drogowymi,
instalacyjnymi (oddzielnie dla każdej branży),

12.

Opracowanie wytycznych do planu BIOZ należy wykonać zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

13.

Wykonana dokumentacja stanowić będzie podstawowy materiał do sporządzenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w procedurze przetargowej na
wykonawstwo tego zadania. W ramach nadzoru autorskiego zamawiający oczekiwać
będzie od projektanta przygotowywania odpowiedzi na pytania o charakterze
technicznym (pytania o wyjaśnienia projektu, uszczegółowienie lub wyjaśnienie
rozwiązań technicznych i rozwiązań wynikłych w tym zakresie), postawionych przez
wykonawców w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na
wykonanie robót budowlanych objętych zakresem dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej, w okresie od ogłoszenia przetargu do jego ostatecznego
zakończenia. Ponadto wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w trakcie
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III.

przedmiotem

niniejszego

zamówienia

bez

dodatkowego

Dokumentację projektową budowlano - wykonawczą należy opracować i
dostarczyć Zamawiającemu w następującej formie:
1. Projekt budowlano-wykonawczy: w wersji papierowej (pisemnej) w 5 egz. + 1 egz.
w wersji elektronicznej na nośniku CD w formatach zapisu do programu autocad
oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach *PDF, *.dwg.
2. Uzgodnienia + mapy wraz z wypisami z rejestru gruntów wraz z załącznikiem
graficznym przebiegu trasy pozwalające na wejście w teren: 5 egz. w wersji
papierowej (pisemnej).
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: w wersji papierowej (pisemnej)
w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej jako pliki graficzne i tekstowe
w rozszerzeniach *PDF, Word.
4. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary w wersji papierowej (pisemnej) w 2 egz.+ 1
egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD jako pliki programów kosztorysowych i
tekstowych w rozszerzeniach *.ath, PDF i Word.
5. Zamawiający zwraca uwagę, iż wykonawca winien przewidzieć wszelkie niezbędne
procedury administracyjne (zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia itp.), jakie tylko
okażą się niezbędne do wykonania zamówienia i nie może od nich odstąpić lub też
oczekiwać, iż zamawiający od nich odstąpi.
6. Łącznie z protokołem przekazania dokumentacji Wykonawca dostarczy
oświadczenie o kompletności dokumentacji i o zgodności kosztorysu z projektem.

Opracowana dokumentacja powinna gwarantować uzyskanie prawomocnego zgłoszenia
zezwalającego na usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus lub uzyskanie
pozwolenia na budowę – o ile będzie wymagane w postępowaniu.

IV. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawczą powinna spełniać warunki
wynikające w szczególności z:
–

–
–

–
–

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku (Dz.U. Nr 43, poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
Ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z
2010 Nr 213 poz. 1397)
Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,
poz. 145 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),
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–
–

–

–

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
Zarządzenia Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 stycznia 2000
roku w sprawie wprowadzenia jednolitych stadiów i składu dokumentacji
projektowej dla dróg i mostów,
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcyjno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.
1389).

Uwaga!
W przypadku wydania nowych aktów prawnych należy je zastosować, tak by złożona
dokumentacja odpowiadała aktualnemu stanowi prawnemu na dzień złożenia wniosku o
wydanie pozwolenia na budowę. Proponowane rozwiązania oraz ewentualne warianty
rozwiązań projektowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

