Załącznik Nr 2
do Rozeznania cenowego –
zaproszenia do złożenia oferty
(BZP.272.2.5.2021)
- po zmianach z dnia 19.03.2021 r.
-projekt-

UMOWA NR … / 2021
zawarta w dniu …………………….. 2021 r. pomiędzy Powiatem Karkonoskim z siedzibą przy
ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, posiadającym
NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, reprezentowanym przez:
1. Krzysztofa Wiśniewskiego
– Starostę Karkonoskiego,
2. Jarosława Kotlińskiego
– Wicestarostę Karkonoskiego,
przy kontrasygnacie Małgorzaty Jarosz-Nowosielskiej – Głównej Księgowej Starostwa
Powiatowego,
a ……………………………………… z siedzibą: ……………………………, zamieszkałym
(jeśli dotyczy), zwanym dalej WYKONAWCĄ, zarejestrowanym w KRS pod numerem:
…………… (jeśli dotyczy), posiadającym PESEL (jeśli dotyczy), NIP ………………, REGON
………………, reprezentowanym przez:
1. …………………
– ……………………………,
2. …………………
– …………………………….
Strony wspólnie ustalają, co następuje:
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania cenowego o wartości
nieprzekraczającej kwoty 50.000 zł (netto) – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), a także
zgodnie z § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, stanowiącego Załącznik
do Zarządzenia Nr 85/2020 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze (z późn. zm.), ZAMAWIAJĄCY
powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji „Sporządzanie projektów organizacji ruchu
na drogach powiatowych powiatu karkonoskiego w 2021 roku”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sporządzanie projektów organizacji ruchu na drogach
powiatowych Powiatu Karkonoskiego w roku 2021, wraz z uzyskaniem stosownych opinii
i zatwierdzeń – na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze, obejmujących:
1) sporządzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej
w związku z planowanym ustawieniem znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego w ilości do 10 szt. – przewidywana ilość zleceń:10;
2) sporządzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej
w związku z planowanym ustawieniem znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego w ilości do 20 szt. - przewidywana ilość zleceń: 5;
3) sporządzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej
w związku z planowanym ustawieniem znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego w ilości ponad 20 szt. - przewidywana ilość zleceń: 2;
4) sporządzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu wraz z projektem wyniesionego
przejścia dla pieszych na odcinku drogi powiatowej - przewidywana ilość zleceń: 1;

5) sporządzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu wraz z projektem mini ronda
(pinezka) na odcinku drogi powiatowej - przewidywana ilość zleceń: 1.
3. Kompletna dokumentacja dot. projektu organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 1,
sporządzana jest każdorazowo w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz
w formie elektronicznej (pdf) na komputerowym nośniku danych.
4. Projekt stałej organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 1, zostanie opracowany
i zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.
U. z 2017 r., poz. 784) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2311).
5. Szczegółowy zakres realizowanej usługi został zawarty w Rozeznaniu cenowym –
zaproszeniu do złożenia oferty. Strony oświadczają, że są w posiadaniu w/w dokumentu.
§2
1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony WYKONAWCY
jest ……………………………… , tel.: .................................., e-mail:............................................
2. Do realizacji przedmiotu zamówienia i koordynowania obowiązków umownych
z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO upoważniony jest: Jacek Jakubczak – dyrektor Wydziału
Dróg Powiatowych, Edward Bojęć – podinspektor w Wydziale Dróg Powiatowych.
3. ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY pełnomocnictwa do występowania w imieniu
ZAMAWIAJĄCEGO w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie,
lub w innej formie ustalonej między stronami, o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu
wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§3
1. Realizacja umowy odbywać się będzie w oparciu o jednostkowe zlecenia szczegółowe,
które ZAMAWIAJĄCY będzie przekazywał WYKONAWCY drogą elektroniczną, pisemnie
lub w innej formie ustalonej między stronami. ZAMAWIAJĄCY zamieści w zleceniu informację
zawierającą co najmniej: nr drogi powiatowej, obręb, cel sporządzenia projektu oraz termin
realizacji danego zlecenia - zgodnie z treścią ust. 5 niniejszej umowy.
2. WYKONAWCA ma obowiązek potwierdzenia otrzymania i przyjęcia do realizacji danego
zlecenia, co najmniej poprzez potwierdzenie drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail,
najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania danego zlecenia przez
ZAMAWIAJĄCEGO. Brak potwierdzenia odbioru zlecenia jest równoznaczny z rezygnacją
z jego wykonania. Trzykrotne niepodjęcie zlecenia stanowi przesłankę do rozwiązania umowy
z WYKONAWCĄ z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.
3. WYKONAWCY nie przysługuje roszczenie o realizację wszystkich przewidywanych ilości
oraz elementów zawartych w §1 ust. 1.
4. Termin wykonania projektu dla poszczególnych zleceń jednostkowych liczony będzie
od dnia przesłania przez ZAMAWIAJĄCEGO zlecenia WYKONAWCY.
5. ZAMAWIAJĄCY określa terminy realizacji poszczególnych zleceń:
1) do 30 dni - w przypadku zlecenia sporządzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu
na odcinku drogi powiatowej w związku z planowanym ustawieniem znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym
mowa w §1 ust. 1 pkt 1-3;
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2) do 45 dni w przypadku zlecenia sporządzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu
wraz z projektem wyniesionego przejścia dla pieszych lub wraz z projektem mini
ronda (pinezka), o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 4-5.
6. Strony umowy wspólnie uzgadniają, że będą brały udział w wspólnych wizjach w terenie,
w przypadku pojawienia się takiej konieczności w celu prawidłowej interpretacji warunków
określonego zlecenia i spełnienia wymagań zainteresowanych stron1.
§4
Ustala się czas trwania umowy od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2021 r.
§5
1. Odbiór projektu wykonanego na podstawie jednostkowego zlecenia nastąpi protokolarnie
w terminie ustalonym między stronami, nie później jednak niż w dniu, w którym upływa termin
określony w zleceniu, w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy zatwierdzonych
projektów stałej organizacji ruchu. Protokół wymaga podpisów przedstawicieli obu stron. Protokół
zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
3. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.
4. Przy odbiorze przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY nie jest zobowiązany dokonać
sprawdzenia jej poprawności i jakości. O zauważonych wadach przedmiotu umowy
ZAMAWIAJĄCY poinformuje niezwłocznie WYKONAWCĘ na piśmie.
5. WYKONAWCA bezpłatnie usunie braki czy wady przedmiotu umowy wskazane przez
ZAMAWIAJĄCEGO. Usunięcie wad przedmiotu umowy nastąpi w terminie ustalonym między
stronami, z zastrzeżeniem, że termin ten będzie nie dłuższy niż 5 dni licząc od dnia potwierdzenia
przez WYKONAWCĘ otrzymania pisemnej informacji o stwierdzonych przez
ZAMAWIAJĄCEGO wadach przedmiotu umowy.
6. ZAMAWIAJĄCY oceni prawidłowość wykonania poprawek, o których mowa w ust. 5,
w terminie 5 dni od daty przyjęcia poprawek. Z czynności odbioru poprawionego przedmiotu
umowy sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy na zasadach określonych w ust. 2.
7. Bezskuteczny upływ terminu na usunięcie wad, o którym mowa w ust. 6, uprawnia
ZAMAWIAJĄCEGO do naliczenia kar umownych określonych w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy.
§6
1. Ustala się maksymalną wartość umowy na kwotę …………… zł (brutto).
2. Za wykonanie usług będących przedmiotem umowy WYKONAWCA otrzyma
od ZAMAWIAJĄCEGO kwoty wynagrodzenia wynikające z cen jednostkowych wskazanych
w ust. 3 – zgodnie z rodzajem oraz ilością wykonanych projektów.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają ryczałtowe ceny jednostkowe
w wysokości (koszty całkowite):
1) sporządzanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej
w związku z planowanym ustawieniem znaków drogowych w ilości do 10 sztuk:
− wartość brutto: …………… zł
− stawka podatku VAT: …… %
2) sporządzanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej
w związku z planowanym ustawieniem znaków drogowych w ilości do 20 sztuk:
− wartość brutto: ……………. zł
− stawka podatku VAT: …… %
3) sporządzanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej
w związku z planowanym ustawieniem znaków drogowych w ilości ponad 20 sztuk:
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− wartość brutto: ………. zł
− stawka podatku VAT : …… %
4) sporządzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu wraz z projektem wyniesionego
przejścia dla pieszych na odcinku drogi powiatowej:
− wartość brutto: ……………. zł
− stawka podatku VAT: …… %
5) sporządzanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu wraz z projektem mini ronda
(pineska) na odcinku drogi powiatowej:
− wartość brutto: ……………. zł
− stawka podatku VAT: …… %
4. Termin płatności za wystawione przez WYKONAWCĘ faktury VAT każdorazowo
wyniesie 14 dni licząc od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo
wystawionej faktury VAT na: Powiat Karkonoski, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia
Góra, NIP: 611-250-35-48.
5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku, z którego dokonana zostanie
płatność na rachunek rozliczeniowy WYKONAWCY: …………………………… (rachunek
wskazany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo
Finansów).
6. Podstawę wystawienia faktury VAT, każdorazowo stanowi podpisany przez
przedstawicieli każdej ze stron protokół zdawczo-odbiorczy zatwierdzonych projektów stałej
organizacji ruchu.
7. W wypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminów płatności, określonych
w umowie, WYKONAWCY przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek.
8. W przypadku przekazywania przez WYKONAWCĘ ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, WYKONAWCA
wskazuje jako adres PEF ZAMAWIAJĄCEGO NIP Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, tj.:
6112265072.
§7
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez
okres 24 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
§8
1. Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w Kodeksie cywilnym,
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) zostanie ogłoszona upadłość WYKONAWCY,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia mienia WYKONAWCY,
c) WYKONAWCA nie rozpoczął lub przerwał realizację przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn i nie realizuje go, pomimo wezwania
ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie lub drogą elektroniczną,
d) WYKONAWCA
dostarczy
przedmiot
umowy
niekompletny
lub
nieodpowiadający wymaganiom ZAMAWIAJĄCEGO.
2) WYKONAWCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli ZAMAWIAJĄCY
odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru przedmiotu umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub w elektronicznej
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu) pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
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§9
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, WYKONAWCA
zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
1) za opóźnienie w terminowym wykonaniu danego zlecenia – w wysokości 0,5 %
wartości brutto zlecenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc
od dnia wyznaczonego na wykonanie zlecenia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze zleconego projektu
organizacji ruchu lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,5 % wartości brutto
zlecenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad;
3) za odstąpienie przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy na skutek okoliczności
leżących po stronie WYKONAWCY – w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §6 ust. 1.
2. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
3. Strony uzgadniają, że ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącania kar umownych z należnego
WYKONAWCY wynagrodzenia.
4. Strony uzgadniają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych,
termin płatności będzie nie dłuższy niż 5 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty kar
umownych.
§ 10
1. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy podlega ochronie przewidzianej
w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
2. WYKONAWCA, z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy
i w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, przenosi
na ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe do dzieła stanowiącego przedmiot umowy,
a także prawo zależne (tj. prawo do udzielania zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie
z opracowań dzieła, wykonanego na podstawie niniejszej umowy), w szczególności
w następujących zakresach eksploatacji:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia dzieła w całości lub części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie,
2) zmian układu, skrótów, zapożyczeń oraz innych form przetwarzania dzieła z formy
podstawowej,
3) rozpowszechniania dzieła w Internecie oraz na wszystkich nośnikach,
4) wprowadzania dzieła do własnych opracowań w postaci oryginalnej, fragmentach
lub postaci przetworzonej,
5) udzielania upoważnienia innym podmiotom na korzystanie z dzieła w zakresach
eksploatacji określonych powyżej.
3. Korzystanie z przedmiotu umowy we wskazanych zakresach eksploatacji może dotyczyć
całości lub części przedmiotu umowy, według uznania ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 11
1. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zmiany terminów wykonania poszczególnych
zleceń w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia
w ustalonym pierwotnie terminie, z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO oraz
WYKONAWCY, których nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności,
a które uniemożliwiają WYKONAWCY wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie –
takich jak w szczególności przedłużanie się procedur administracyjnych związanych
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z koniecznością uzyskania od organów administracyjnych wymaganych przepisami prawa opinii
i zatwierdzeń lub innych dokumentów.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, jest możliwa
wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO na wprowadzenie zmiany
terminu oraz jego rozliczenia. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę
wynagrodzenia WYKONAWCY.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 1, będzie wprowadzona do danego zlecenia na podstawie
pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany,
sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany. Do wniosku należy załączyć
wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania zmiany. Wniosek, o którym mowa
powyżej, wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,
a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 13
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 15
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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