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PROJEKT

UMOWA Nr

DORADZTWA TECHNICZNEGO

(BIEGŁY W RADZIE TEGHN|GZNEJ)

zawafta dnia 2010 roku w Piotrkowie Trybunalskim

pomiędzy:

Miastem Piotrków Trybuna|ski' 97-300 Piotrków Trybuna|ski, Pasaż Karola Rudowskiego

10 .

t'llP 771-27-98-771,

zwa n ym da|ej,,Zamawi aj ącym',, któ 
1e 

repreze ntuj e :

Pan Adam Karzewnik ., Pełnomocnik Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ds. Realizacji Proiektu (MAO)

a:

zamieszkatym

NIP

W Wyniku pzeprowadzenia uproszczonego postępowania z zachowaniem

konkurencyjności, innego niż procedura zamóWienia pub|icznego, o Wańości poniżej

róWnowartości kwoty 14 000 euro ( na podstawie wyłączenia zarL.4 ust. 8 ustawy zdnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pub|icznych (tekst jedno|ity: Dz. U. z2007 r' Nr 223,

poz. 1655 zezmianami), zawańo umowę następującejtreści:

lz siedzibą

zarejestrowanym

Urząd M|astla
Piotrkowa Trybunalsl{ogo
Jodnsstka Reallzująca Prolokt
ul.Szltolna 28
97-300 Plottkólt, Trybunalski

t6l.: +4844 73278Ss
tst'lfax: +48 44 732 78 tń,
€F.mel| : Jrp@piotrkow pl
wv^łl.pio|rkow'p|
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s1
Przedmiotem niniejszej umowy z|ecenia jest doradztwo techniczne W formie udziału Biegłego
w Radzie Technicznej, której ce|em jest:

a) opiniowanie techno|ogii, doboru urządzeń, szczegołowych rozwiązań technicznych
i techno|ogicznych pod wzg|ędem skuteczności, efektywności ekonomicznej
i ekologicznej pzedstawionych w koncepcji programowo - pzestzennej oczyszczalni
Ścieków oraz koncepcji renowacji kanału tłocznego ścieków oczyszczonych,

b) weryfikacja dokumentacji projektowo _ kosztorysowej spoządzonej na podstawie
koncepcji wskazanych w punkcie a)' ktÓrych wykonawcą jest Konsorcjum
CDM Sp. z o'o. i Biura Projektow Gospodarki Wodnej i Ściekowej B|PROWOD -
WARSZAWA Sp' z o.o. reprezentowanego przez.. cDM sPoŁKA z oGRANlczoNĄ
oDPoWlEDZIALNoŚcĄ (zwanym da|ej: Konsorcjum) na podstawie umowy
nr 63'1/FS/|/P/10 z dnia 2 lipca 2010 r. realizowanej w ramach projektu:
,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim,
nr POIS.OI .01 .00-00-003/07.

s2
1. Usługa obejmuje wsze|kie czynności konieczne do dokonania oceny koncepcji

i projektÓw wskazanych w S 1, a w szczego|noŚci:
a) analizę dokumentów dostarczonych pzez Zamawiającego,
b) zgłaszanie uwag i zastrzeŻen do ww. dokumentów,
c) udział w naradach i spotkaniach roboczych Rady Technicznej, wizjach |oka|nych,
d) spoządzenie pisemnych opinii dotyczących, zaproponowanych pzez Konsorcjum

techno|ogii podstawowej (Ścieki i osady) oraz towarzyszącej (instalacje, dokumentacja
uzupełniająca), które będą podstawą do weryfikacji koncepcji programowo -
pzestzennej,

e) sporz4dzenie pisemnych opinii dotyczących, zaproponowanych pzez Konsorcjum
techno|ogii podstawowej (ścieki i osady) oraztowazyszącej (insta|acje, dokumentacja
uzupełniająca), które będą podstawą do weryfikacji dokumentacji projektowo -
kosztorysowej,

f) udział w spoządzeniu pisemnej ekspetyzY, pzedstawiającej stanowisko Rady
Technicznej w kwestii oceny koncepcji programowo - przestrzennej oczyszczalni
ŚciekÓw oraz koncepcji renowacji kanału tłocznego ścieków oczyszczonych,

g) udział w spoządzeniu pisemnej ekspefizy, przedstawiającej stanowisko Rady
Technicznej w kwestii oceny dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

opinie wskazane W ust. ,1 zostaną spoządzone i pzekazane w terminie
do 13 września 20,|0 r.
Ekspertyzy wskazane w ust. 1 zostaną spoządzone i pzekazane w terminach:
a) ekspeńyza z ust. 1 pkt f do dnia 24 wześnia 2010 r',
b) ekspertyza z ust. '1 pkt g w terminie 3 tygodni od dnia pzekazania dokumentacji

kosztorysowo - projektowej,
Zamawia1ący w ciągu 7 dni zgłosi członkom Rady Technicznej pisemnie swoje uwagi
|ub dokona pzyjęcia ekspertyzy bez uwag.
W pzypadku uwag Zamawiającego Rada Techniczna niezwłocznie, nie póŹniejjednak niz
w ciągu 7 dni pzedstawi Zamawiajqcemu pisemną odpowiedŹ ijeś|i będzie to konieczne,
dokona zmian ekspeńyzy. Po uzyskaniu odpowiedzi Zamawiający dokona odbioru
ekspertyzy.

2.

3 .

4 .

5 .

Użąd Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Jednostka Ro6|izująca Projgkt
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7 .

W przypadku uwag ZamawiĄącego do opinii Biegły niezwłocznie, nie pÓŹniĄjednak niz
w ciągu 7 dni pzedstawi Zamawiającemu pisemną odpowiedŹ i jeś|i będzie to konieczne,
dokona zmian opinii' Po uzyskaniu odpowiedzi Zamawia1ący dokona odbioru opinii.
odbiÓr opinii i ekspeńyz nastąpi w formie pisemnej'

s3
1. Umowa będzie rea|izowana do dnia
2. KoniecznoŚÓ uczestnictwa W naradach, spotkaniach Rady Technicznej będzie

sygna|izowana Biegłemu p|zez Zamawiającego nie póŹniej niz na 5 dni pzed usta|oną
datą narady |ub spotkania.

1 .

s4
Biegły oŚwiadcza, Że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosownymi narzędziami do wykonania pzedmiotu umowy.
Biegty nie moze powiezyÓ wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy innej
osobie bez zgody Zamawiającego.
Biegły ponosi pełną odpowiedzia|noŚÓ technicznq i zawodową za wykonywane przez siebie
usługi i decyzje. Biegły przez okres trwania umowy zobowiązany jest działac na kozyŚÓ
Zamawiającego.

s5
WysokoŚÓ wynagrodzenia pzysługującego Biegłemu za wykonanie pzedmiotu umowy
wynosi netto zł (słownie złotych) a wraz z podatkiem VAT,
Wynoszącym w dniu podpisania umowy ...' vo, kwotę brutto zł
(słownie: złotych).

2. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie opłaty i koszty, poniesione przez Biegłego
w związku z rea|izaĄąumowy.
W pzypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą
w trakcie tnruania umowy i wynikającej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej
w ust. 1 , strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia brutto.

Biegty nie moze bez zgody Zamawiającego zbywaÓ na rzecz osÓb tzecich wiezyte|ności
powstałych w wyniku rea|izaĄi niniejszej umowy.

s6
Biegty otzyma okreś|one w $ 5 wynagrodzenie w dwóch transzach;
a) pierwszq w wysokości zł brutto po wykonaniu czynności

związanych z oceną koncepcji programowo - pzestzennej oczyszcza|ni ściekow
oraz koncepcji renowacji kanału tłocznego ściekÓw oczyszczonych i pzyjęciu pzez
ZamawiĄącego ekspertyzy, o któĘ mowa W s 2 ust. ,1 pkt f oraz po złoŻeniu
poprawnie wystawionego rach unku/faktu ry VAT,

b) drugą w wysokoŚci .. zł brutto po wykonaniu czynności
związanych z oceną dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji
oczyszcza|ni Ścieków oraz renowacji kanału tłocznego Ścieków oczyszczonych
i pzyjęciu pzez Zamawiającego ekspeńyzy, o której mowa W s 2 ust. ,1 pkt g oraz po
złozeniu poprawnie wystawionego rachunku /faktury VAT.

W pzypadku, gdy Biegły nie prowadzi działa|ności gospodarczej Zamawiajqcy dokona
stosownych potrąceń z Wynagrodzenia zgodnie z pzepisami ustawy o podatku
dochodowym od osÓb fizycznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przy
czym W tym zakresie odpowiednie zastosowanie będą miały pzepisy o umowie o dzieło.

Urząd Mi88|s
PlotrkÓwa Trybune|6ki6gÓ
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3. ZamawiĄący jest płatnikiem VAT i posiada N|P 771-27-98-771.
4' Biegły jesV nie jest płatnikiem VAT i posiada NIP

s7
1. Termin zapłaty rachunku/faktury VAT usta|a się do 21 dni od daty dostarczenia

ZamawiĄącem u poprawn ie wystawi oneg o rach u n ku/faktu ry VAT.
2. Wynagrodzenie pzysługujqce Biegłemu jest płatne pzelewem z rachunku

Zamawiajqcego, na konto wskazane przez Biegłego.
3. Dniem zapłaty jest dzień obciązenia rachunku Zamawiającego.
4. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego.
5. W pzypadku, gdy Biegły jest osobą tizyczną nie prowadzqcą działa|ności gospodarczej

rachunek na|eży wystawiÓ na:
Uz'ąd Miasta Piotrkowa Trybuna|skiego
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybuna|ski
NtP 771-00-20-211.

6. W przypadku, gdy Biegły prowadzi działa|ność gospodarczq rachuneufakturę VAT na|eŻy
wystawić na:
Miasto Piotrków Trybuna|ski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybuna|ski
NtP 771-27-98-771.

sB
1. Egzemp|aze opinii lub ekspeńyzy pzekazane Zamawiającemu stają się jego własnością

w dacie przekazania.

a) w zakresie utruva|ania i zwie|okrotniania utworu _ vlybuazanie okreś|oną techniką
egzemp|azy utworu, W tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz technikq cyfrową, W tym wykonywanie kserokopii i kopi na
noŚnikach cD i DVD.

b) W zakresie rozpowszechniania utworu pub|iczne wystawienie, wyŚwietlenie
oraz pub|iczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŻdy mÓgł mieć do niego
dostęp w miejscu iw czasie pzez siebie wybranym - W szczególnoŚci wprowadzanie
do pamięci komputerów ZamawiĄącego, pzesyłanie pzy pomocy te|einformatycznej
sieci wewnętznej.

3. Majątkowe prawa autorskie do opinii |ub części ekspertyzy, której jest wspÓłautorem
pzechodzą na Zamawiającego W dacie Wypłaty wynagrodzeń, o których mowa
w$ 6  us t .  1 .

se
1. Biegły zobowiązuje się wykonywaÓ pzedmiot umowy z na|eŻyŁąstarannością.
2. W pzypadku stwierdzenia wad w wykonanych opiniach |ub części ekspertyz, których

Biegły jest współautorem zobowiązuje się on do ich nieodpłatnego usunięcia
w terminie uzgodniony m z Zamawiajqcym.

3. Biegły zobowiqzany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących
działa|ności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy,

2. Biegły pzenosi na Zamawiającego majątkowe
ekspertyzy, któĘ jest współautorem W zakresie
okreś|onych w art. 50 ustawy o prawie
a W szczegó|noŚci:

prawa autorskie do opinii |ub części
wszystkich znanych pó| eksploatacji,
autorskim i prawach pokrewnych,
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1 .

jak równiez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wsze|kich materiałów, z którymi
z rai1i wykonywania umowy mógt się zetknąÓ.

s10
Strony zastzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne
z niniejszą umową |ub niena|ezyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
Biegły zapłaci ZamawiĄącem u ka rę u mown ą W pzypad ku :
a) odstąpienia od umowy wskutek oko|iczności zawinionych przez Biegłego w wysokości

20oń vlynagrodzenia brutto wskazanego w $ 5 ust. ,t ,
b) zwtoki w wykonaniu opinii lub ekspertyz a takŻe jej okreś|onej częŚci wwysokoŚci 5%

wynagrodzenia brutto wskazanego w $ 5 ust. 1 za kaŻdy dzień zwłoki,
c) zwłoki W usunięciu wad pzedmiotu umowy, a takŹe jej okreś|onej częŚci

w wysokości 10oń wynagrodzenia brutto wskazanego W s 5 ust. 1 za kaŻdy dzień
zwłoki, |icząc od następnego dnia po uptywie terminu w którym miało nastąciÓ
usunięcie wad, wysokośÓ kary nie pzekroczy wartości pzedmiotu zamówienia,

d) w pzypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na naradach i spotkaniach roboczych
Rady Technicznej _ 10 o/o wynagrodzenia brutto wskazanego W s 5 ust. 1 za kaŻdy
takipzypadek.

3. W pzypadku gdy wysokośÓ kar umownych pzekroczy wańośÓ wynagrodzenia
wskazanego w s 5 ust.1 ZamawiĄący może od umowy odstąpiÓ ze skutkiem
natychmiastowym.
odstąpienie od umowy, nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważnoŚci takiego
oświadczenia i będzie zawierac uzasadnienie.
Zamawia1ący zastzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogó|nych odszkodowań
pzevlyŻszĄących wysokoŚó kwot kar umownych, o ktÓrych mowa w niniejszej umowie.

s 11
W sprawach nieuregu|owanych niniejszą umową mają zastosowanie pzepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywi|ny (Dz. U. Nr 64, poz. 93 z pÓin. 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 |ub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpiÓ za zgodąstron w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności'

s12
Sądem właŚciwym d|a wszystkich spraw, które wynikną z rea|izacji tej umowy będzie sąd
m iejscowo właściwy d |a siedzi by Zamawiającego.

s13
Niniejszą umowę spoządzono w trzech (3) jednobzmiących egzemp|arzach, z tego jeden (1)
egzemplaz d|a Biegłego i dwa (2) d|a Zamawiającego.

Zamawiający: Biegły :

4.

5 .

1 .
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