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UMOWA

Zawarta dnia . .....2010 r. w Piotrkowie Trybuna|skim, pomiędzy:

Miastem Piotrków Trybuna|ski,

97-300 PiotrkówTrybuna|ski, Pasaz Karo|a Rudowskiego 10,

reprezentowanym przez:

Pana Adama Karzewnika . Pełnomocnlka Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ds. Reallzacji
Projektu FS (MAO)

zwanym da|ej,,Zamawiającym'',

a

zwanym da|ej,,Wykonawcą,, .

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania z zachowaniem konkurencyjności, innego niz
procedura zamówienia pub|icznego, o wańości ponizej rÓwnowartości kwoty 14 000 euro (na podstawie
wyłączenia z art. 4 ust' 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pub|icznych (tekst jedno|ity:
Dz. U' z2007 r' Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawańo umowę następującej treści:

sl

Przedmiotem umowy jest usługa po|egająca na wykonaniu inwentaryzaqi zieIeni na obszarze
prowadzonych robót d|a zadania ,,Renowacja kana|izacji deszczowej i ogó|nospławnej''.

Szczegółowa inwentaryzaĄa drzew i kzewów składa się z:

a) pomiaru sytuacyjnego drzew w terenie z jednoczesnym naniesieniem ich na podkład sytuacyjny;
b) tabe|arycznego wykazu gatunkow dzew i krzewów (nazwa łacińska i nazwa po|ska) wraz

z szacunkową wysokością drzew w metrach, obwodami pni drzew (podane W cm i miezone na
wysokoŚci 130 cm) oraz okreś|eniem stanu zachowania zie|eni istniejącej;
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c) tabelarycznego wykazu drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia.

Drzewa i krzewy przewidziane do usunięcia powinny zostać ponumerowane, określony ich rodzĄ,

obwód i koszt usunięcia.

Inwentaryzacja zieleni obejmuje obszar wzdłuŻ odcinków kanalizacji ogó|nospławnej- ok' 330,00 mb

w Piotrkowie Trybuna|skim wg poniższego wykazu:

Zestawlenie przewidzianych do renowacji odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej:

L.p. Wyszczególnlenie
Długości

m

1 .
ko|ektor sanitarny nr l|| na odcinku od Szkoły
Podstawowej nr 16 przy u|' Krakowskie Pzedmieście
do Ha|i spońowej ,,Re|ax''

240,00

2. Ko|ektor sanitarny nr |I w u|. Bawełnianej * 90,00

Łącznie 330,00

5. DokumentacJa z bio|ogiczną inwentaryzacją zie|eni zostanie spoządzona w 3 egzemplarzach
w formie papierowej oraz odpowiadające im p|ikiweĘi e|ektronicznej na płycie CD.
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Wykonawca zobowiązuje się wykonać z na|eżytą starannością i sztuką inwentaryzacyjną

i dendro|ogiczną wszelkie czynności niezbędne d|a zrea|izowania przedmiotu umowy okreś|onego

w $ 1. Wykonawca oświadcza, żle posiada odpowiednią wiedzę, doŚwiadczenie i dysponuje

stosownymi urządzeniami i materiałami do wykonania pzedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązuje się zrea|izować przedmiot umowy, wraz z pzekazaniem dokumentacji,

o któĘ mowa w $ 1 w terminie do 10.09.2010 r.

s3

Miejscem odbioru opracowania będzie siedziba Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się

dostarczyć opracowania do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanej dokumentacji w ciągu 7 dni roboczych. Jeś|i

dokumentacja nie będzie odpowiadała zamówieniu |ub będzie zawierała wady uniemoŻ|iwiające jej

wykorzystanie, Zamawiający pzed odebraniem jej, zachowując prawo do ządania kar umownych

i odszkodowania, będzie mógł na piśmie zaŻądać uzupełnienia |ub poprawienia jej, wyznacza1ąc
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Wykonawcy w tym celu odpowiedni dodatkowy termin. W takim przypadku za wykonanie

dokumentacji będzie się rozumiało termin przekazania jej poprawionej wersji.

Dowodem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany pŻez

obie strony niniejszej umowy.

W przypadku istnienia wad, stwierdzonych po odbiorze pzedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje

się w ramach rękojmi do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

s4

1. WysokośĆ wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy usta|ona
została na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy usta|a się na kwotę netto:

złotych), a wraz z podatkiem VAT, wynoszącym w dniu
kwotę brutto: zł (słownie : .... '............. złotych).

tel.: +4844 T32 76Ss
tel.ifax: +48 44 732 76 SG
e=mail: jrp@$otrkow.pl
\iwvwpiolrkow.pl
www. oczysrcral niapiotrkow. pl

podpisania
zł, (słownie.

umowy 22o/o

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, jednakże w przypadku zmiany wysokoŚci stawki podatku

VAT w trakcie trwania umowy, strony dokonają stosownej korekty wysokości wynagrodzenia,
zzastzeżeniem, że nie ulegnie zmianie wysokoŚć wynagrodzenia netto.

4. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada N|P 77,1 -27-98-771.

5. Wykonawca jesVnie jest płatnikiem VAT i posiada N|P ...........

6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do rea|izacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać na rzecz osób trzecich wierzyte|ności
powstałych w wyniku rea|izaĄi niniejsze| umowy.

s5

Wykonawca otzyma wskazane W s 4 ust. 2 wynagrodzenie po wykonaniu pzedmiotu zamÓwienia,
potwierdzonym protokołem odbioru i po złoŻeniu Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury.

Termin zaplaty faktury za wykonany i odebrany pzedmiot umowy usta|a się do 21 dni od daty

dosta rczen ia ZamawiĄącem u poprawn ie wystawi onej faktu ry.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne prze|ewem z rachunku Zamawiającego, na

konto wskazane przez Wykonawcę.

Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku ZamawiĄącego, miejscem płatności będzie Bank
Zamawiającego.

L,żąd Miasta
Piolrkowa Trybunalskiego
Jednostka Reatizu}ąca ProJekt
ul.Szkolna 28
s7=300 PiotrkÓw Trybunalski
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Płatnikiem faktury będzie:

Miasto Piotrków Trybunalski

PasaŻ Karo|a Rudowskiego 10

97-300 PiotrkÓw Trybuna|ski

NtP 771-27-98-771.
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Egzemp|aze dokumentacji przekazane Zamawiającemu stają się jego własnością w dacie
przekazania.

W ramach usta|onego W s 4 ust. 2 wynagrodzenia Wykonawca Wraz z zapłatą za wykonanie
dokumentacji pzeniesie naZamawiającego majątkowe prawa autorskie do niejw zakresie wszystkich
znanych pó| eksp|oatacji, okreś|onych w ań. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
aw szczegó|ności:

a) w zakresie utnła|ania i zwie|okrotniania utworu - wytwazanie okreś|oną techniką egzemp|arzy
utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niz okreś|ony w pkt. a) - pub|iczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł miec do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.

3. Wykonawca pzyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzia|ność za wszelkie roszczenia z tytułu praw
a uto rs ki ch utiązany ch z wyko n a ną d o ku m e ntacj ą.
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Strony zastrzegająsobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową |ub
niena|eżyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.

Za niezgodne z niniejszą umową |ub niena|ezyte wykonanie zobowiązań wynikającYch z umowy
Wykonawca zapłaci ZamawiĄącemu karę umowną w następujących pzypadkach:

odstąpienia od umowy wskutek oko|iczności zawinionych przez Wykonawcę w wysokości
'l 0% wynagrodzenia brutto,

zwłoki W wykonaniu przedmiotu umowy, a takŻe jej określonej części W wysokości
1 o/o w\naQrodzenia brutto, jednak nie mniej niz 50 zł za kaŻdy dzień zwłoki,
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zwłoki W usunięciu wad przedmiotu umowy, a takŻe jej okreś|onej części w wysokości

1o/o wlna!|odzenia brutto, jednak nie mniej niŹ 50 zł za kaŻdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający zaplaci Wykonawcy karę umowną W wysokoŚci 10 o/o wynagrodzenia brutto,

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niedotyczących Wykonawcy z wyłączeniem

przypadku wskazanego w ust. 4.

ZamawiĄący będzie mÓgł odstąpiĆ od umowy jeŚli wystąpi istotna zmiana oko|iczności powodująca,

ze wykonanie umowy nie |ezy w interesie pub|icznym, czego nie można było przewidzieĆ w chwili

zawarcia umowy. odstąpienie od umowy W tym przypadku może nastąpiÓ w terminie 10 dni od

powzięcia wiadomości o powyższych oko|icznoŚciach. W takim wypadku Wykonawca będzie mógł

Żądaćjedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytułu wykonania części umowy.

Zamawiający może dochodzió na zasadach ogÓ|nych odszkodowania pzewyŻszĄącego karę

umowną'
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1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach

przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

2. W szczegÓ|ności jednak, jeŹe|i Wykonawca będzie opoźniał się z rea|izacją przedmiotu umovvy tak

da|ece, ze nie będzie prawdopodobne, zeby zdołał go ukończyć w czasie umÓwionym, Zamawiający

będzie mógł odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bezWznaczenia dodatkowego terminu'

se

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalnoŚci

Zamawiającego, o ktorych dowiedział się W trakcie rea|izaĄi niniejszej umowy, jak równiei do

pozostawienia w stanie nienaruszonym wsze|kich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł

się zetknąć.
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie pzepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywi|ny (Dz. U., Nr 16/64, poz. 93 z poŹn' zm,) oraz ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.2006 r. Nr 90 poz.

631 zzm.).

5.

2' Wsze|kie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić

zastrzeŻonej pod rygorem niewaznoŚci.

L}rfąd Miast.a tet": +48 44 732 76 s5
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za zgodą stron w formie pisemnego aneksu
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3. Sądem właściwym d|a wszystkich spraw, które wynikną z rea|izaĄi tej umowy będzie sąd właściwy

m iejscowo d la siedzi by Zamawiająceg o.

s1{

Niniejszą umowę sporządzono w tzech jednobrzmiących egzemp|arzach. Jeden egzemp|arz d|a

Wykonawcy i dwa d|a Zamawiającego.

ZamawiĄący Wykonawca:

Z.C^SłGRBN|KA MIASTA
t , , t

lu*4--
HalinalDziurżyńska

Urfąd Miasta
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