Opis przedmiotu zamówienia
[przedmiot zamówienia]
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielowariantowej koncepcji na budowę drogi
na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Warszawskiej.
2. W ramach prac projektowych należy uwzględnić opracowanie minimum 3 wariantów
zawierających m.in.:
a) koncepcję budowy drogi wraz z chodnikiem,
b) koncepcję odwodnienie pasa drogowego,
c) opracowanie branżowe polegające na wskazaniu kolizji z układem drogowym,
d) wskazanie wymaganych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
e) koncepcję oświetlenia projektowanej drogi.
3. Zakres dokumentacji dla każdego wariantu obejmuje:
a) mapę do celów projektowych z zaznaczonymi granicami działek,
b) mapę ze wskazaniem dziełek przeznaczonych do podziału wraz z ich powierzchnią
(jeśli będzie taka potrzeba),
c) projekt techniczny – 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,
d) projekt gospodarki zieleni – 2 egz. wraz z wersją elektroniczną ,
e) projekt stałej organizacji ruchu - 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,
f) przedmiar robót – 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,
g) kosztorys inwestorski – 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,
h) wykaz uzgodnień do odpowiednich instytucji, właścicieli sieci,
4. Zastosowane w koncepcjach rozwiązania tj. np. parametry techniczne, ekologiczne
muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i dyrektywami Unii
Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień
publicznych w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. W celu właściwego opisu
zastosowanych w dokumentacji projektowej produktów, materiałów i urządzeń
projektowanych rozwiązań Wykonawca wskaże cechy charakterystyczne, funkcjonalne,
żywotność produktu i inne ważne dla funkcjonowania projektowanych obiektów.
Niedopuszczalne jest posługiwanie się znakiem towarowym, typem, marką, patentem
pochodzenia, nazwą producenta itp.,
5. Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej
u Zamawiającego.
[zobowiązania Wykonawcy]
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze:
a) wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego,
b) zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
c) obowiązującymi przepisami, w szczególności prawem budowlanym,
d) obowiązującymi normami.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgłoszenie zakończenia prac w formie pisemnej
na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.
3. Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu zamówienia lub jego części pod
względem formalnym w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu przekazania przez
Wykonawcę.
4. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę pisemnego złożenia przez
Wykonawcę dokumentacji na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiającego
poświadczony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru w terminie 7 dni od daty
złożenia.
1

5. Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania składanych mu niekompletnych części
dokumentacji. Odmowa weryfikacji części dokumentacji nie będzie oceniana jako brak
należytej współpracy Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w wykonanej dokumentacji,
wykrytych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca nieodpłatnie naniesie
na dokumentacji niezbędne poprawki.
[termin realizacji]
Termin realizacji zamówienia: zgodnie z opisem kryterium, zawartym w zaproszeniu
do składania ofert.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.
3.

4.

5.

[warunki płatności]
Wynagrodzenie nie ulega zmianie w ciągu realizacji zamówienia.
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę
po odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego na podstawie protokołu
podpisanego przez obie Strony.
Na fakturze należy podać należność netto i brutto przedmiotu zamówienia.
Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w terminie 21 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiającego.
Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115,
05-092 Łomianki, NIP 118-17-68-394.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wynagrodzenie objęte fakturą zostanie zapłacone z wykorzystaniem Mechanizmu
Podzielonej Płatności.
[kary umowne]
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto.
W przypadku nieterminowego realizowania prac, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto,
W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji
technicznej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego przez Strony
na usunięcie wad.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 KC), jeżeli poniesiona
szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
W przypadku gdyby z powodów wad przedmiotu zamówienia niemożliwym było
wyłonienie wykonawcy inwestycji lub też wykonanie samej inwestycji, Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości wynagrodzenia
brutto; w takim też przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy, a jeśli wynagrodzenie to wypłacono, podlega ono zwrotowi wraz
z odsetkami liczonymi od dnia wypłaty wynagrodzenia wg. umowy.

[prawa autorskie]
Wykonawca na mocy umowy przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw
majątkowych oraz własność kompletnej dokumentacji projektowej, w tym również prawo
wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę w szczególności na:
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a) dokonywanie w dokumentacji zmian wynikających z potrzeby zmian rozwiązań
projektowych, zastosowania materiałów, ograniczania wydatków, zmiany
obowiązujących przepisów etc,
b) utrwalanie dokumentacji w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R),
c) udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru
nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tej dokumentacji.
[postanowienia końcowe]
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Sprawy sporne wynikłe z tytułu realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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