
Umowa nr …./DiT/2019  (WZÓR)

W dniu ……….. 2019 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Miasto Nowy Targ  z siedzibą
w Nowym Targu, ul. Krzywa 1, reprezentowaną przez:
mgr Grzegorza Watychę - Burmistrza Miasta 
przy kontrasygnacie
mgr Łukasza Dłubacza - Skarbnika Miasta
zwaną dalej w tekście Zamawiającym
a 
Panem/Panią
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym/ą dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty  30.000  EURO  (art.  4  pkt  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień
publicznych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania,  zaopiniowania

i zatwierdzenia projektów zmiany organizacji ruchu:
1) os. Suskiego – wyznaczenie i oznakowanie miejsc postojowych, w tym również 1 miejsce

dla osób niepełnosprawnych przy bloku nr 11 oraz aktualizacja oznakowania;
2) ul. Długa na odcinku od ul. Wł. Orkana do ul. Jana Kazimierza – wyznaczenie miejsca

postojowego dla osób niepełnosprawnych na południowej stronie ulicy przed posesją nr
112;

3) ul.  Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul.  Długiej  do ul.  Ogrodowej – wyznaczenie
miejsca  postojowego  dla  osób  niepełnosprawnych  po  wschodniej  stronie  ulicy  przed
posesją nr 7a;

4) ul. Józefczaka – wyznaczenie miejsc postojowych do 15 min;
5) ul. Kolorowa na odcinku od ul. Krakowskiej (DK47) do przejazdu kolejowo – drogowego

– wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/h oraz aktualizacja oznakowania;
6) os.  Witosa  na  drodze  wewnątrz  osiedla  działka  ewid.  nr  13660/118  –  wprowadzenie

zakazu ruchu z wyłączeniem mieszkańców, pojazdów zaopatrzenia i służb miejskich
7) os. Szuflów na odcinku od ul. Kowaniec do Przedszkola nr 2 – wprowadzenie zakazu

postoju  po  północnej  stronie  ulicy  z  wyłączeniem  mieszkańców  oraz  pracowników
przedszkola nr 2

2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) wykonanie planu orientacyjnego w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi

lub dróg, których projekt dotyczy;
2) wykonanie planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 zawierającego: 
a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń

sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
b) parametry geometrii drogi.
3) wykonanie opisu technicznego zawierającego charakterystykę drogi i ruchu na drodze;
4) założenia projektu:
a) Projekty mają zawierać oznakowanie poziome, pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa

ruchu drogowego;



b) Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji założeń w zmianach organizacji ruchu
bez konsekwencji ze strony kar umownych. Zgłoszenie modyfikacji może być podstawą
do przedłużenia terminu wykonania w zakresie, którego dotyczy modyfikacja;

c) Zatwierdzone  projekty  należy  przekazać  Zamawiającemu w 2 egzemplarzach  z  wersją
elektroniczną;

d) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  materiałów  niezbędnych  do  realizacji
zamówienia we własnym zakresie w tym dokonania inwentaryzacji w terenie istniejącego
oznakowania, uzgodnienia z zamawiającym proponowanych rozwiązań, ich weryfikację
w terenie oraz uzgodnienia ostatecznych projektów przed ich złożeniem do zatwierdzenia.

e) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu przygotowane projekty przed ich
złożeniem do zatwierdzenia  w terminie do 14 dni od podpisania umowy,  kompletne
w rozumieniu § 1 ust. 2. Złożenie projektów bez wymaganych załączników traktowane
będzie jako przekroczenie terminu.

4) Zatwierdzenie projektów przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych.

§ 2
1. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wiedzę  i  umiejętności  do  należytego  wykonania

przedmiotu umowy.
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  umową  oraz

zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej,  obowiązującymi  przepisami  oraz
obowiązującymi normami i normatywami.

§ 3
Strony  zobowiązują  się  wzajemnie  powiadamiać  na  piśmie  o  zaistniałych  przeszkodach
w wypełnianiu zobowiązań umownych powstałych podczas wykonywania dokumentacji, jak
również w trakcie realizacji zmiany organizacji ruchu.  

§ 4
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  zatwierdzone  projekty  organizacji  ruchu  dostarczyć  do

siedziby Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy w 2 egzemplarzach
wraz z wersją elektroniczną, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt 3 lit. b.

2. Dokumentem  potwierdzającym  przyjęcie  przez  Zamawiającego  dokumentacji  jest
protokół zdawczo – odbiorczy podpisany bez uwag przez strony umowy.

3. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 1 traktuje się
jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy.

§ 5
1. Wykonawca  zaopatrzy  przedmiot  umowy  w  wykaz  opracowań  oraz  pisemne

oświadczenie,  że  został  wykonany  zgodnie  z  umową,  zasadami  współczesnej  wiedzy
technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, polskimi normami i że jest
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.   

2. Wykaz  opracowań  i  pisemne  oświadczenie  stanowią  integralną  część  dokumentacji
projektowej.

§ 6
1. Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto  ………... zł

(słownie złotych: …………………... zł …./100) w tym:



Projekt zmiany stałej organizacji ruchu Wartość brutto

os. Suskiego ……. zł

ul.  Długa  na  odcinku  od  ul.  Wł.  Orkana  do  ul.  Jana
Kazimierza

……. zł

ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Długiej do
ul. Ogrodowej

……. zł

ul. Józefczaka ……. zł

ul. Kolorowa na odcinku od ul. Krakowskiej (DK47) do
przejazdu kolejowo – drogowego

……. zł

os. Witosa na drodze wewnątrz osiedla działka ewid. nr
13660/118

……. zł

os. Szuflów na odcinku od ul. Kowaniec do Przedszkola
nr 2

……. zł

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może zostać pomniejszone o cenę za poszczególny
projekt  zgodnie z przedstawioną ofertą,  w przypadku nie  zatwierdzenia projektu stałej
organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym również koszty dojazdu do Zamawiającego.

§ 7
1. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez uwag.
2. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy winna być wystawiona na Gminę Miasto Nowy

Targ,  ul. Krzywa  1,  NIP  735-001-40-12,  nie  później  niż  7  dni  od  daty  podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Projektanta w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy płatność rachunku
liczy się od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prac wolnych od wad.

4. W przypadku naliczania kar umownych płatność faktury nastąpi w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania informacji przez Wykonawce o tym fakcie.

§ 8
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary

umowne.
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 1 % wartości umowy za

każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jej wykonania,
b) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej w wysokości 1 % wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie
wad,

c) za  odstąpienie  przez  Zamawiającego  od  umowy  na  skutek  okoliczności,  za  które
odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wartości umowy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za odstąpienie przez Wykonawce od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada

Zamawiający w wysokości 20% wartości umowy.



2. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania
dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

3. W  przypadku,  gdy  szkoda  spowodowana  niewykonaniem  obowiązku  wynikającego
z niniejszej  umowy  przekracza  wysokość  kar  umownych,  poszkodowana  tym  strona
może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z rachunku.

§ 9
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. e
o więcej  niż  3  dni  robocze.  W  takim  przypadku  Wykonawcy  nie  przysługuje  żadne
wynagrodzenie, nawet z tytułu poniesionych kosztów przygotowawczych.

§ 10
Wykonawca  ma  prawo powierzyć  częściowe  wykonanie  prac  projektowych  innej  osobie.
W takim przypadku odpowiada on wobec Zamawiającego za jej działanie i zaniechania jak za
własne.

§ 11
Prawa autorskie  majątkowe do całej  dokumentacji,  która  powstanie  w wyniku wykonania
niniejszej  umowy  przechodzą  na  Zamawiającego  z  chwilą  podpisania  protokołu
zdawczo - odbiorczego o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 12
Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie
w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

§ 13
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§ 14
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiającego.

§ 15
Informuje  się,  że  dane  osobowe  stron  umowy  lub  osób  reprezentujących  i  działających
w imieniu  stron  umowy  podlegają  przetwarzaniu  zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie
o ochronie danych) – szczegóły na następnej stronie. 

                 Zamawiający:                                                                    Wykonawca:



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  Rozporządzeniem
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach zawarcia
niniejszej umowy.
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