Nr sprawy: ZP.271.41.2014

Załącznik nr 9

Umowa nr ZP/..../2014
W dniu ………..…2014 r. pomiędzy Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha
a ..................................................................................................., zwanym dalej Projektantem,
reprezentowanym przez:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Projektanta w przetargu
nieograniczonym nr ZP.271.41.2014 zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29
stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
została zawarta umowa treści następującej:
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji budowy ulicy Zastawie w
Suwałkach na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do granic administracyjnych
miasta oraz budowy ulic 7 i 8KD przy ulicy Sikorskiego w Suwałkach część 2 zgodnie z
ofertą z dnia ……….. .
§ 2.
1. Termin opracowania kompletnej dokumentacji - 30.07.2014 r.
2. Projektant przekaże Zamawiającemu spis wykonanej dokumentacji oraz oświadczenie o
jej kompletności.
§ 3.
Wynagrodzenie Projektanta ustala się na kwotę:
Cena netto ........................................................................... zł
Plus należny podatek VAT (………%)……………………………….zł
Wartość brutto oferty: ………………………………..…………… zł
Słownie złotych: ……………………………………………….……
Wynagrodzenie umowne obejmuje koszt niezbędnych uzgodnień i opłat administracyjnych.
§ 4.
Zapłata dla Projektanta nastąpi na podstawie faktury po dostarczeniu kompletnej
dokumentacji, płatnej w terminie do 30 dni od daty złożenia jej u Zamawiającego i
podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 5.
1. Przedstawicielem Zamawiającego do koordynacji prac związanych z realizacją zakresu
zamówienia będzie ………………………………
2. Przedstawicielem Projektanta do koordynacji prac związanych z realizacją zakresu
zamówienia będzie …………………..…….
§ 6.
1. Na mocy niniejszej umowy Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy na następujących
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polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi
technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i udostępnienie.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim,
następuje z chwilą odbioru końcowego dokumentacji projektowej bez wad i usterek.
3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala
Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia
Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych
praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach
wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za
korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa
autorskie.
§ 7.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części
niewykonanej:
1) jeżeli wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności
leżących po stronie Projektanta,
2) w przypadku naruszenia przez Projektanta postanowień niniejszej umowy, pomimo
pisemnego wezwania Projektanta do zaniechania naruszenia i należytego
wykonywania umowy.
2. Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego w całości lub w części niewykonanej, z przyczyn, o których mowa
w ust 1 pkt 1 lub 2 w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3.
3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości umowa uważana jest
za nie zawartą, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kary umownej,
o której mowa w ust. 2, pozostają wiążące.
4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w części niewykonanej, w terminie
do 14 dni od daty odstąpienia od umowy przedstawiciel Projektanta przy udziale
przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół zrealizowanych
i niezrealizowanych prac według stanu na dzień odstąpienia na podstawie, którego Strony
dokonają stosownych rozliczeń.
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Projektantowi
wynagrodzenia.
7. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
8. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
z przyczyn, o których mowa w ust 1, staje się wymagalne w dniu pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu.
9. Zamawiający zapłaci Projektantowi kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3.
10. Za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminów
określonych w § 2 Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną ,w wysokości 1 %
wynagrodzenia brutto, określonego w §3 za każdy dzień opóźnienia.
11. Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminowe usunięcie wad
stwierdzonych w opracowaniu w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy
dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
§ 8.
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1. Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za opracowaną dokumentację.
Jeżeli opracowana dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość i użyteczność,
Projektant odpowiada za powstałe z tego tytułu szkody.
2. Projektant odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i
przepisach techniczno-budowlanych.
3. Zamawiającemu, jeśli otrzymał wadliwą dokumentację, przysługuje prawo żądania:
1) bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów,
2) obniżenia wynagrodzenia z tytułu występowania wad.
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo
żądania od Projektanta naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w
zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami technicznobudowlanymi.
5. Projektant może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady pracy
projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji według
wskazówek Zamawiającego, które Projektant zakwestionował i uprzedził na piśmie
Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.
6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji na przyjęte rozwiązania w dokumentacji
wygasają w stosunku do Projektanta wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności z tytułu
rękojmi i udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji na wykonane na podstawie tego
projektu roboty budowlane.
§ 9.
1. Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane w granicach
określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem wskazanych warunków
ich wprowadzenia i zakresu:
a) Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie
przedłużania terminu realizacji zadania, nastąpi w przypadku opóźnienia realizacji umowy
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, gdy nastąpią następujące okoliczności:
- Wykonawca, w trakcie wykonywania umowy pomimo dołożonej należytej staranności
nie uzyskał od właściwych instytucji dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy,
- Zamawiający zawiesza wykonanie przedmiotu umowy,
- po zawarciu umowy nastąpiła zmiana przepisów mających bezpośredni wpływ na
sposób realizacji przedmiotu umowy
b) zmiana rzutująca na wynagrodzenie:
- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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§ 11.
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Projektanta.

Zamawiający:

Projektant:
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