Zał. Nr 4
GK.2710.45.2017

UMOWA Nr …../U/2017
(projekt)

zawarta w dniu ……..2017r. pomiędzy Gminą Świnna 34 - 331 Świnna ul. Wspólna 13
NIP 5532520760, reprezentowaną przez :
Wójta Gminy
- Pana Henryka Jurasza
zwaną dalej „Zamawiającym” a firmą ……………………………………………………….
NIP ……………………., Regon ………………….. zwanym dalej
„Wykonawcą”,
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych / t. jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm./ na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 2
1.Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania: „Projekt budowy chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 945 w miejscowości Pewel Mała”.
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
a) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. „Projekt
budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w miejscowości Pewel Mała” na
odcinku od km 7+728 do km 9+778 tj. od zakończenia istniejącego chodnika za
skrzyżowaniem z DP S 1415 do granicy Gminy Świnna z Gminą Jeleśnia m. Mutne, wraz z
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia
na budowę ( dokonania zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla
zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.
b) Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa
drogowego drogi wojewódzkiej nr 945 na rzecz Województwa Śląskiego, na długości
całego odcinka objętego projektem.
c) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia
budowy lub wykonania robót budowlanych).
3. Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja geodezyjna dla zamierzenia budowlanego
będąca przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz aktualnymi wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Katowicach, dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl
4. Zadanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
5. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z
wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień i opinii
po wcześniejszym wystąpieniu wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.
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§ 3
Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.05.2018r.
§ 4
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy
wynosi …………. zł bez podatku VAT, wynagrodzenie z ……% podatkiem VAT
wynosi ………………………. zł brutto /słownie: ………………………złotych00/100/.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy w
ciągu 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z protokołem
odbioru wykonanych prac, podpisanym przez Kierownika Inwestycji Urzędu Gminy.
3. Do protokołu odbioru, Wykonawca załączy pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy
jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz, że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć oraz że nie zawiera wad fizycznych i prawnych.
4. Fakturę za wykonaną usługę wynikającą z niniejszej umowy należy wystawić w
następujący sposób: Gmina Świnna Urząd Gminy w Świnnej ul. Wspólna 13
34 – 331 Świnna NIP: 5532520760

5. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy ujął
wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na
wszystkich polach eksploatacji.
§ 5
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez odrębnego wynagrodzenia, majątkowe prawa
autorskie do całej dokumentacji projektowo - kosztorysowej będącej przedmiotem
niniejszej umowy oraz do wszystkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporządzonych w
wykonaniu umowy, celem wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w nieograniczonym czasie, w
szczególności na polu:
a) celem używania dokumentacji i przekazywania jej stronom biorącym udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
b) wykorzystania dokumentacji projektowo - kosztorysowej do realizacji robót;
c) utrwalania i zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
d) celem upubliczniania i rozpowszechniania do celów służbowych ( w tym w internecie ),
e) w celach promocji gminy,
f) celem wprowadzania do obrotu oryginałów albo egzemplarzy na których dokumentację
projektowo – kosztorysową utrwalono, a także użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
g) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w podpunkcie f) a to poprzez
publiczne udostępnianie, w szczególności wystawianie na ogólnodostępnej wystawie
lub ekspozycji, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie przy pomocy sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym internetowej i
reemitowanie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Przenoszone prawa uprawniają Zamawiającego do eksploatacji dokumentacji
projektowo - kosztorysowej i jej egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami.
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§ 6
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają następujące rodzaje i zakres zmiany treści umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
leży w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
b) wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień i
warunków do projektowania od dysponentów mediów oraz innych właściwych
organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych
do otrzymania koniecznych uzgodnień, lub dokumentów do uzgodnienia we właściwej
instytucji,
c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
d) braku uzyskania zgody właścicieli działek, na których projektowany będzie chodnik.
§ 7
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych.
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a/ za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b/ za zwłokę w usunięciu wad dostarczonej dokumentacji projektowej w wysokości
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, kiedy
dokumentacja powinna być dostarczona,
c/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
za cały przedmiot umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego, potrącenia z Jego
wynagrodzenia ewentualnych kar umownych należnych Zamawiającemu, z tytułów
określonych w ust. 1.
§ 8
1. Każda ze stron umowy zobowiązuje się nie zbywać osobom trzecim wynikających z
niniejszej umowy wierzytelności, bez zgody drugiej ze stron umowy.
2. Zamawiający po zakończeniu niniejszej umowy będzie miał uprawnienia do przekazania
dokumentacji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach wraz z autorskimi
prawami majątkowymi.
§ 9
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1. zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy,
2. wszczęcia likwidacji Wykonawcy,
3. zbycia przedsiębiorstwa Wykonawcy innemu podmiotowi.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
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przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. W wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosić będzie wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonane
prace, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników
w takim samym zakresie jak za swoje działania. Odpowiedzialność podwykonawcy jest
solidarna z wykonawcą.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały
wyłącznie Wykonawcę.
4. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na
zawarcie umowy z podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu
umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt.
5. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
6. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami.
9. Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z innymi podwykonawcami
pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych w
umowie z Podwykonawcą.
11. Zapłata na rzecz Wykonawcy za usługi wykonane przez podwykonawców nastąpi
po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów zapłaty podwykonawcy.
12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi.
13. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach o danych
kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację
robót budowlanych, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
14.Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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§ 12
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd rzeczowo
właściwy dla Zamawiającego.
§ 13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 14
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający.

jeden

Zamawiający:

Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

