UMOWA nr 14/2013

PROJEKT

zawarta w dniu .................. w Gdańsku, pomiędzy:
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowanym przez pełnomocników:
- Karola Markowskiego – Zastępcę Dyrektora
- Ryszarda Wasiołka – Zastępcę Dyrektora
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043,
zwanym w dalszej części „GDDKiA”,
a
Gminą Miejską Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna,
NIP 591-15-66-370, REGON 191675126,
reprezentowaną przez:
- Zdzisława Czuchę – Burmistrza
zwaną dalej „GMINĄ MIEJSKĄ”
o następującej treści:
§ 1.
1. Umowa zostaje zawarta w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) zgodnie z którym
budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do
inwestora tego przedsięwzięcia, zaś szczegółowe warunki budowy lub przebudowy tych dróg,
określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.
2. Przedmiotem umowy jest określenie warunków, na jakich GMINA MIEJSKA wykona
i sfinansuje roboty budowlane polegające na przebudowie drogi krajowej nr 20 (ul. Wojska
Polskiego) w Kościerzynie na odcinku od km 259+905 do km 260+131 zgodnie z uzgodnioną
w GDDKiA dokumentacją projektową (pismo nr GDDKiA-O/Gd-P-2mm-4117/61/2013 z dnia
22.04.2013 r.)
3. Kserokopia pisma z dnia 22.04.2013 r. znak: GDDKiA-O/Gd-P-2mm-4117/61/2013 wraz kopią
planu sytuacyjno-wysokościowego dokumentacji projektowej stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
4. GMINA MIEJSKA oświadcza, że roboty określone w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną
wykonane zgodnie z harmonogramem robót uzgodnionym z GDDKiA, stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszej umowy tj. nie później niż do dnia 31.10.2013 r.
§ 2.
GMINA MIEJSKA oświadcza, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów robót budowlanych
określonych w § 1 ust 2 niniejszej umowy wynikających z projektu budowlanego uzgodnionego
z GDDKiA.
§ 3.
1. GDDKiA przekaże plac budowy (działkę nr 32/5 będącą własnością Skarbu Państwa stanowiącą
pas drogowy drogi krajowej nr 20) na cele związane z robotami budowlanymi określonymi
w § 1 ust 2 niniejszej umowy.
2. Uprawnionym do przekazania placu budowy (pasa drogowego drogi krajowej nr 20)
pozwalającego na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 jest Kierownik
Rejonu w Kościerzynie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 83-400 Kościerzyna,
ul. Drogowców 2 (tel. 58 686 40 71).
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3. GMINA MIEJSKA nie będzie ponosić opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi krajowej
nr 20 w okresie trwania robót, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
4. Roboty w pasie drogowym drogi krajowej nr 20, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy
będą prowadzone na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę oraz odrębnej zawartej pomiędzy stronami umowy użyczenia pasa drogowego.
§4
1. Dla robót budowlanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 określonych w § 1 ust 2
niniejszej umowy, za których wykonanie odpowiada GMINA MIEJSKA obowiązują poniższe
warunki:
a. GMINA MIEJSKA wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
prowadzonymi w pasie drogowym oraz przekaże dane dotyczące inspektora nadzoru
inwestorskiego do GDDKiA,
b. GDDKiA wyznaczy inspektora nadzoru z ramienia zarządu drogi, którego dane
personalne i uprawnienia w zakresie nadzorowania robót zostaną umieszczone
w dzienniku budowy oraz w umowie użyczenia pasa drogowego,
c. Inspektor nadzoru z ramienia GDDKiA będzie miał uprawnienia do dokonywania
wpisów w dzienniku budowy oraz do prowadzenia kontroli materiałów i procesów
technologicznych w poszczególnych asortymentach robót,
d. GMINA MIEJSKA zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty określone w § 1 ust 2
niniejszej umowy w sezonie budowlanym w sprzyjających warunkach pogodowych.
2. Strony niniejszej umowy upoważniają inspektora nadzoru z ramienia GDDKiA do wstrzymania
robót w przypadku występowania warunków pogodowych uniemożliwiających poprawne
technologicznie wykonywanie robót bądź w przypadku stosowania przez Wykonawcę
materiałów nie odpowiadających wymaganiom norm i obowiązujących przepisów. Wstrzymanie
robót przez inspektora nadzoru z ramienia GDDKiA z uwagi na warunki pogodowe,
automatycznie przedłuży o ten czas ostateczny termin zakończenia robót.
3. Materiały użyte do robót związanych z przebudową drogi krajowej nr 20 w Kościerzynie na
odcinku od km 259+905 do km 260+131, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy winny
uzyskać uzgodnienia Laboratorium Drogowego GDDKiA.
4. Szczegółowe zasady odbioru końcowego robót (w tym również robót zanikających) zostaną
określone w protokole przekazania placu budowy, o który do Rejonu GDDKiA w Kościerzynie,
83-400 Kościerzyna, ul. Drogowców 2 (tel. 58 686 40 71) wystąpi GMINA MIEJSKA, przed
przystąpieniem do ich realizacji.
5. Przedstawiciel GDDKiA przystąpi do odbioru końcowego robót drogowych niezwłocznie
(najpóźniej w terminie 7 dni), po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót.
6. Roboty będą uznane za zakończone po podpisaniu protokołu odbioru końcowego
potwierdzającego zgodność zakresu i technologii z dokumentacją projektową oraz zaleceniami
inspektora nadzoru z ramienia GDDKiA.
7. Strony zgodnie oświadczają, iż GMINA MIEJSKA sporządzi dokumentację powykonawczą
w terminie wskazanym wspólnie przez GMINĘ MIEJSKĄ i GDDKiA w protokole odbioru
końcowego robót budowlanych.
8. Przy odbiorze robót między GMINĄ MIEJSKĄ a GDDKiA zostanie podpisany protokół przejęcia
bez wynagrodzenia na rzecz GDDKiA wykonanych robót, o których mowa w § 1 ust. 2
niniejszej umowy.
§ 5.
1. W zakresie przedsięwzięcia budowlanego określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy GMINA
MIEJSKA i Wykonawca posiadać będą ubezpieczenie majątkowe od odpowiedzialności cywilnej
deliktowej i kontraktowej, których poświadczone kserokopie będą załącznikami do wniosku
o przekazanie placu budowy pozwalającego na prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie
z warunkami określonymi w § 3 i 4 niniejszej umowy.
2. Na czas wykonywania robót, o których mowa w § 1 ust. 2 GMINA MIEJSKA i Wykonawca
solidarnie przyjmują odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia mogące wystąpić z jego
winy i z winy Wykonawcy w związku z prowadzonymi robotami.
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§ 6.
1. Podpisanie niniejszej umowy nie powoduje powstania po stronie GDDKiA żadnych zobowiązań
finansowych wobec GMINY MIEJSKIEJ z tytułu robót określonych w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy.
2. Przeniesienie praw i obowiązków GMINY MIEJSKIEJ wynikających z niniejszej umowy na
osobę trzecią może nastąpić wyłącznie za zgodą GDDKiA wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
Cywilnego i prawa budowlanego.
2. W wypadku zaistnienia spraw spornych strony poddają roszczenie rozstrzygnięciu właściwości
sądowej wg siedziby GDDKiA O/Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
§ 8.
Umowę podpisano w czterech egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron umowy.
GDDKiA

GMNIA MIEJSKA
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