/WZÓR/
UMOWA NR IR.7011.18.1.2015
zawarta w dniu ……………. pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie z siedzibą przy ulicy
Aleja Wolności 48, 66 – 500 Strzelce Kraj. reprezentowaną przez:
Mateusza Federa - Burmistrza
przy kontrasygnacie Skarbnika Adama Skrockiego
zwanymi w dalszej części Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:
§1
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór Wykonawcy zgodnie z procedurą
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości
kwoty 30.000 euro ustaloną w Zarządzeniu Nr 120.42.2014 Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 27.10.2014r.
2. Niniejszym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą:
„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowę dróg wiejskich
wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowościach: Ogardy,
Gardzko, Sidłów, Gilów, Brzoza”, zgodnie z przedłożoną ofertą, która stanowi integralną
część niniejszej umowy.
a)
b)
c)
d)

3. Zakres opracowania:
projekt zgłoszenia robót - 5 egz.,
kosztorys inwestorski i przedmiar robót – 2 egz.,
szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3egz.,
wersja elektroniczna powyższego (płyta CD)

§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wykonany zgodnie z opisem technicznym
zamówienia przedmiot zamówienia, wymieniony w § 1 umowy,
do dnia 30.09.2015r. projekty budowlane i kosztorysy inwestorskie z przedmiarami,
do dnia 12.10.2015r. specyfikacje techniczne.
§3
1. Za wykonany i przyjęty przez Zamawiającego przedmiot zamówienia, zgodny z
zakresem prac ustalonym w §1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie w formie
ryczałtu w wysokości ……………………. (słownie: ……………..………..……… 00/100).
Powyższa kwota jest wartością brutto łącznie z podatkiem VAT i nie obejmuje pełnienia
nadzoru autorskiego.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, nastąpi po jego wykonaniu
i odebraniu przez Zamawiającego na podstawie otrzymanej faktury w terminie 30 dni od daty
jej otrzymania.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego, na podstawie odrębnej
umowy w wysokości zaproponowanej w ofercie.
§5
Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne:
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1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za spowodowanie przerwy w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub odstąpienie od
umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości
10% wynagrodzenia określonego w § 3 umowy,
b) za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości odsetek ustawowych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia 1% wynagrodzenia określonego
w § 3 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego dostarczenia,
b) za zwłokę w usunięciu wad projektu w wysokości 1% wynagrodzenia określonego
w §3 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu na
usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3
umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§6
Wszelkie zamiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§7
Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
w wypadku gdy Zamawiający zmieni dane niezbędne do jego wykonania lub też gdy
w sposób istotny rozszerzy zakres rzeczowy projektu.
§8
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 dwóch tygodni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
dotychczasowego wykonania umowy.
§9
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem zakończenia realizacji umowy, w
ramach wynagrodzenia określonego w §3, autorskie prawa majątkowe do utworów (w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie używania,
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian
utworu,
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
§ 10
1. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy będzie posiadał
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej. Koszt takiego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
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2. Wykonawca zadba, aby ubezpieczenie, którym mowa w ust. 1 było ważne i mogło
być wykorzystane aż do dnia odbioru końcowego robót.
§ 11
Osobą upoważnioną do podejmowania decyzji w sprawach zamówienia i uzgadniania
projektu jest …………………………. – …………………………………..
Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kierowania pracami projektowymi jest
…………………………. – …………………………………..
§ 12
1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
§ 14
Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z umową będzie kierowana pod
następujące adresy:
Zamawiający: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj.
Wykonawca: ……………………….

Zamawiający

Wykonawca
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