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UMOWA

Zawarta dnia. 2010r. w PiotrkowieTrybuna|skim, pomiędzy:

Miastem Piotrków Trybuna|ski,

97-300 Piotrków Trybuna|ski, PasaŻ Karo|a Rudowskiego 10,

Reprezentowanym przez'.

Pana Adama Kafzewnika . Pełnomocnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ds. ReaIizacji Projektu
FS (MAO)

zwanym da|Ą,,Zamawiającym'',

a

zwanym da|ej,,Wykonawcą,'.

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania z zachowaniem konkurencyjności, innego niz
procedura zamówienia pub|icznego, o Wańości poniżej równowańoŚci kwoty 14 000 euro (na podstawie
wyłączenia z arl. 4 ust' 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÓwień publicznych (tekst jedno|ity:
Dz' U. z2oo7 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawańo umowę następującej treści:

s1

1. Przedmiotem umowy jest usługa po|egająca na wykonaniu badań geotechnicznych na obszarze

p|anowanych robót budow|anych d|a zadania,,Renowacja kanalizacji deszczowej i ogÓlnospławnej,,.

2. W zakres przedmiotu zamóWienia Wchodzi okreś|enie WarunkóW geo|ogiczno - inżynierskich wzdłuŻ

odcinków kana|izacji ogó|nospławnej - ok. 330 mb wg poniższego zestawienia:



3.

4 .

trbn. vzrrfidzpnych do renowacji odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej:

L.p. Wyszczególnienie Długości

m

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

240,00

2. Ko|ektor sanitarny nr || w ul. Bawełnianej " 90,00

Łącznie 330,00

*część ko|ektora znajduje się w pasie jezdni

1 .

Zakres prac powinien obejmowaÓ taką |iczbę wierceń oraz ich |oka|izację, ktora umoz|iwi rzete|ną
ocenę jakoŚci środowiska gruntowo wodnego. Wykonawca wykona wiercenia badawcze
w od|egłoŚci max co 100 m oraz na początkach i końcach poszczegó|nych odcinkÓw. GłębokoŚć
wierceń - 1 m ponizej spodu pzewodu. Rzędne na|ezy odczytac poprzez odkrywanie studzienek
kanalizacyjnych.

Dokumentacja powstała w wyniku przeprowadzonych badań (opracowanie) ma zawierać m. in'
budowę geo|ogiczną i hydrogeo|ogiczną terenu, warunki geotechniczne oraz warunki gruntowo -

wodne.
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Wykonawca zobowiązuje się wykonaÓ z na|eŻytą starannością i sztuką geotechniczną wsze|kie
czynności niezbędne d|a zrea|izowania przedmiotu umowy okreś|onego W s 1, Wykonawca
oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownymi uządzeniami
i materiałami do wykonania pzedmiotu umowy oraz profesjona|nie zajmuje się wykonywaniem usług
tego rodzaju.

Wykonawca zobowiązuje się zrea|izować przedmiot umowy, w|az z przekazaniem dokumentacji,
o której mowa w $ 1 w terminie do 10.09.2010 r.

s3

Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć ją do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

Dokumentację wykonaną W ramach niniejszej umowy Zamawiający otzyma w 3 egzemp|arzach
w formie papierowej.
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3 Dodatkowo Zamawiający otrzyma

zawiera1ąca.

Urząd Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Jednostka Realizuiąca Proiekt
ul.Szkdna 28
97.300 Piotrków Trybunalski

1 egzemplaŻ opracowania w wersji elektronicznej - p$a CD

a) pliki tekstowe w standardzie z rozszetzeniem''doc

b) pliki obliczeniowe w standardzie z rozszerzeniem: .doc lub 'xls,

c)pl ik igraf icznewstandardziezrozsze|zeniem:.dxf|ub.dwg

w|azzp|ikami graficznymi należy dostarczyć opis warstw.

Zamawia1ący dokona sprawdzenia Wzekazanej dokumentacji W ciągu 7 dni roboczych. Jeś|i

dokumentacja nie będzie odpowiadała zamówieniu lub będzie zawierała wady uniemożliwiające jej

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

i odszkodowania, będzie mógł zaŻądać uzupełnienia lub poprawienia jej, wyznaczĄąc Wykonawcy

w tym celu odpowiedni dodatkowy termin' W takim pzypadku za wykonanie dokumentacji będzie się

rozu m iało term i n pzekazania jej poprawionej wersj i.

Dowodem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokÓł odbioru podpisany przez

strony niniejszej umowy.

W pzypadku istnienia Wad, stwierdzonych po odbiorze pzedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje

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

s4

Wysokośc wynagrodzenia pzysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona

została na podstawie ofeńy Wykonawcy.

Wynagrodz enie zawykonanie przedmiotu umowy usta|a się na kwotę netto: zł' (słownie :

.... złotych) , a wraz z podatkiem VAT, wynoszącym w dniu podpisania umowy 22o/o kwotę

brutto: zł (słownie : . . . . . . . . . . . . . . . ' . .  złotych).

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, jednakŻe w pzypadku zmiany Wysokości stawki podatku

VAT w trakcie tnłania umowy, strony dokonają stosownej korekty wysokości wynagrodzenia,

z zastrzeŻeniem, ie nie u|egnie zmianie wysokość wynagrodzenia netto.

ZamawiĄący jest płatnikiem VAT i posiada NlP 771 - 27 - 98 - 771.

Wykonawca nie jesU jest płatnikiem VAT i posiada NlP ........ '..

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji pzedmiotu umowy.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywa ć na zecz osób trzecich wierzytelności

powstałych w wyniku rea|izacji niniejszej umowy.
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1. Wykonawca otzyma okreś|one W s 4 ust. 2 vlynagrodzenie po wykonaniu zamÓwienia,

potwierdzonym protokołem odbioru i po złoŻeniu poprawnie wystawionej faktury.

2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy usta|a się do 21 dni od daty

d osta rcze n ia ZamawiĄące m u po prawn i e wystawi o n ej fa ktu ry.

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne prze|ewem z rachunku Zamawiającego,

na konto wskazane przezWykonawcę.

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

Zamawiającego'

5. Płatnikiem faktury będzie:

Miasto Piotrków Trybuna|ski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybuna|ski

NIP 771 -27-98-771.
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Egzemplarze dokumentacji pzekazane Zamawiającemu stają się jego własnością w dacie
pzekazania.

W ramach usta|onego W s 4 ust. 2 wynagrodzenia Wykonawca wraz z zapłatą za wykonanie

dokumentacji pzeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do niejw zakresie wszystkich

znanych pó| eksp|oatacji, okreś|onych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

a W szczegó|ności:

a) w zakresie utrwa|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 niż okreś|ony w pkt. a) - pub|iczne

udostępnianie utworu w taki sposób, aby kazdy mógł miec do niego dostęp w miejscu i w czasie
pŻez siebie wybranym.

Wykonawca pzyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzia|nośc za wsze|kie roszczenia z tytułu praw

a uto rs ki ch zt,tiązany ch z wyko n a n ą d oku m e ntacj ą.
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,1. Strony zastzega1ąsobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową |ub

niena|eżyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.

2. Za niezgodne z niniejszą umową |ub niena|ezyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy

Wykon awc a zapłaci ZamawiĄącem u ka rę u mown ą w n astę pujących pzypad kach :

a) odstąpienia od umowy wskutek oko|iczności zawinionych przez Wykonawcę wwysokości 10%

wynagrodzenia brutto,

b) zwłoki W wykonaniu przedmiotu umowy, a takżze jej okreś|onej części w wysokości

1 o/o w\n"lrodzenia brutto, jednak nie mniej niż 50 zł za kaŻdy dzień zwłoki,

c) zwłoki W usunięciu wad pzedmiotu umowy, a takŻe jej określonej części w wysokości

1o/o w\na!|odzenia brutto, jednak nie mniej niż 50 zł za kaŻdy dzień zwłoki.

3. ZamawiĄący zaptaci Wykonawcy karę umowną W wysokości 10 o/o wynagrodzenia brutto,

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niedotyczących Wykonawcy z wylączeniem
pzypadku wskazanego w ust. 4.

4. Zamawiający będzie mogł odstąpić od umowy jeśli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca,

ze wykonanie umowy nie |ezy w interesie pub|icznym, czego nie mozna było przewidzieć w chwi|i

zawarcia umowy. odstąpienie od umowy w tym.przypadku moze nastąpic w terminie 10 dni od
powzięcia wiadomości o powyzszych okolicznoŚciach. W takim wypadku Wykonawca będzie mogł

Żądaćjedynie wynagrodzenia na|eznego mu z tytułu wykonania części umowy'

5. ZamawiĄący może dochodzic na zasadach ogó|nych odszkodowania pzewyŻszającego karę

umowna.
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Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działa|ności

Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie rea|izacji niniejszej umowy, jak równiez do

pozostawienia w stanie nienaruszonym wsze|kich materiałów, z ktorymi z racji wykonywania umowy mÓgł

się zetknąć.

se

1. ZarÓwno ZamawiĄący jak i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy w pzypadkach

przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Urząd Miasta lel.: +48 44 732 76 Ss
Piotrkowa Trybuna|skiego teł"fax: +4B 44 732 76 96
Jednostka Rea|izująca Projekt e-mai|:jrp@piotrko*p|
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oc''ególności jednak, jeze|i Wykonawca będzie opóźniał się z rea|izacją pzedmiotu umowy tak

ddece, że nie będzie prawdopodobne, Żeby zdolał go ukończyć w czasie umówionym, ZamawiĄący

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

s10

W sprawach nieuregu|owanych niniejszą umową mają zastosowanie pzepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywi|ny (Dz. U' z 1964 r. Nr 16, 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.).

Wsze|kie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpiÓ za zgodą stron w formie pisemnego aneksu pod

rygorem niewazności.

Sądem właściwym d|a wszystkich spraw, które wynikną z rea|izacji tej umowy będzie sąd właściwy

miejscowo d|a siedziby ZamawiĄącego.

s1{

Niniejszą umowę spoządzono w trzech jednobrzmiących egzemplazach. Jeden egzemplaz d|a

Wykonawcy i dwa d|aZamawiającego.

Zamawiający: Wykonawca:

"4t6*Ą
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