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PROJEKT

UMOWA Pąolr17
Zawar*a dnia . .'...2010 r' w Piotrkowie Trybunalskim, pomiędzy:

Miastem Piotrkow Trybunalski,

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

reprezentowanym przez:

Pana Adama Kazewnika . Pełnomocnika Miasta Piotrkowa Trybuna|skiego ds. RealizacjiProjektu FS (MAO)

zwanym da|ej,,Zamawiającym'',

a

zwanym da|ej ,,Wykonawcą,' .

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania z zachowaniem konkurencyjnoŚci, innego nizprocedura zamówienia pub|icznego, o wańoŚci ponizej rÓwnowartości kwoty 14 ooo euro (na podstawie
wyłączenia z art' 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2oO4 r. Prawo zamówień pub|icznych (tekst jedno|ity:
Dz. U. z2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawarto umowę następującej treści.

s1
1. Pzedmiotem umowy jest usługa po|egająca na wykonaniu inwentaryzacli zie|eni na obszaze

prowadzonych robót d|a zadania ,'Renowacja kana|izaĄi deszczowej i ogó|nospławnej',.

2. Szczegółowa inwentaryzacja dzew i kzewów składa się z:

a) pomiaru sytuacyjnego dzew w terenie z jednoczesnym naniesieniem ich na podkład sytuacyjny;
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3.

4.

b) tabe|arycznego wykazu gatunkowy drzew i kzewów (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 zieleni istniejącej;

c) tabe|arycznego wykazu dzew i krzewów pzewidzianych do usunięcia.

Drzewa i kzewy przewidziane do usunięcia powinny zostać ponumerowane, okreś|ony ich rodzaj,

obwód i koszt usunięcia'

Inwentaryzacja zie|eni obejmuje obszar wzdłuŻ odcinków kana|izacji ogó|nosptawnej- ok. 330,00 mb

w Piotrkowie Trybunalskim wg ponizszego wykazu:

Zestawienie przewidzianych do renowacji odcinków sieci kana|izacji ogó!nospławnej:

L.p. Wyszczególnienie
Długości

m

1 .
ko|ektor sanitarny nr ||| na odcinku od Szkoły
Podstawowej nr 16 przy u|. Krakowskie Pzedmieście
do Hali sportowej ,,Relax"

240,00

2. Kolektor sanitarny nr ll w ul. Bawetnianej * 90,00

Łącznie 330,00

5. Dokumentaqa z bio|ogiczną inwentaryzacją zie|eni zostanie sporządzona w 3 egzemplarzach
w formie papierowej oraz odpowiadające im p|ikiweĘi e|ektronicznej na płycie CD'

s2

Wykonawca zobowiązuje się wykonaÓ z na|eŻytą starannoŚcią wsze|kie czynności niezbędne dla

zrea|izowania pzedmiotu umowy określonego w $ 1.

Wykonawca oświadcza, ie posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownymi

uządzeniami i materiałami do wykonania pzedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązuje się zrea|izować przedmiot umowy, w|az z przekazaniem dokumentacji,

o ktÓrej mowa w $ 1 w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

s3

1. Miejscem odbioru opracowania będzie siedziba Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się

dostarczyÓ opracowania do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

1 .

2

3.
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2. Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanej dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych' Jeś|i
dokumentacja nie będzie odpowiadała zamówieniu, będzie zawierała wady uniemoz|iwiające jej

wykozystanie, Zamawiający pzed odebraniem jej, zachowując prawo do ządania kar umownych
i odszkodowania, będzie mÓgł na piśmie zażądać uzupełnienia lub poprawienia jej, wyznaczając
Wykonawcy w tym celu odpowiedni dodatkowy termin. W takim pzypadku za wykonanie
dokumentacji będzie się rozumiało termin pzekazania jej poprawionej wersji.

Dowodem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokÓł odbioru podpisany przez
obie strony niniejszej umowy.

W przypadku istnienia wad, stwierdzonych po odbiorze przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje
się w ramach rękojmi do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

s4

Wysokośó wynagrodzenia pzysługującego Wykonawcy za wykonanie pzedmiotu umowy usta|ona
została na podstawie ofeńy Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonanie 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 przypadku zmiany wysokości stawki podatku
VAT w trakcie tnruania umowy, strony dokonają stosownej korekty wysokości wynagrodzenia,
zzastrzeŻeniem, że nie u|egnie zmianie wysokość wynagrodzenia netto'

ZamawiĄący jest płatnikiem VAT i posiada N|P 771.27-98-771.

5. Wykonawca jest/nie jest płatnikiem VAT i posiada N|P

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

7' Wykonawca nie może bez zgody ZamawiĄącego zbywać na rzecz osób tzecich wiezyte|ności
powstałych w wyniku rea|izaĄi niniejszej umowy.

s5

1. Wykonawca otrzyma wskazane W s 4 ust. 2 wynagrodzenie po wykonaniu pzedmiotu zamówienia,
potwierdzonym protokołem odbioru i po foŻeniu Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury.

2. Termin zaplnty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy usta|a się do 21 dni od daty
dostarczen ia ZamawiĄącem u poprawn ie wystawionej faktu ry'

3.

4.

1 .

2.

3.

4.
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3.

4.

5.

Wynagrodzenie pzysługujące Wykonawcy będzie płatne prze|ewem z rachunku Zamawiającego, na

konto wskazane przez Wykonawcę.

Dniem zaplety będzie dzień obciążenia rachunku ZamawiĄącego, miejscem płatności będzie Bank

Zamawiającego.

Płatnikiem faktury będzie:

Miasto Piotrków Trybuna|ski

Pasaż Karo|a Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybuna|ski

NIP 771 -27-98-771.

s6

Egzemp|arze dokumentacji przekazane Zamawiającemu stają się jego własnością w dacie

przekazania.

W ramach ustalonego W s 4 pkt. 2 wynagrodzenia Wykonawca Wraz z zapłatą za wykonanie

dokumentacji przeniesie naZamawiającego majątkowe prawa autorskie do niej w 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 niŹ okreś|ony w pkt. a) - pub|iczne

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie

przez siebie wybranym.

3. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wsze|kie roszczenia z tytułu praw

a uto rs ki ch związany ch z wy ko n a n ą d o ku m e ntacj ą'

s7

Strony zastzegająsobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub

nienalezyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.

Za niezgodne z niniejszą umową |ub niena|eżyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy

Wyko n awc a zaplaci 7amawiĄące m u ka rę u m own ą w n astę p uj ących przypad kach :

1 .

2.

1 .

2.
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a)

b)

c)

odstąpienia od umowy wskutek oko|iczności zawinionych przez Wykonawcę w wysokości

1 0% wynagrodzenia brutto,

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

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

zwłoki W usunięciu wad przedmiotu umowy, a takŻe jej okreś|onej części w wysokości
1o/ov,rynagrodzenia brutto, jednak nie mniej niż 50 złzakaŻdy dzien zwłoki'

3. ZamawiĄący zapłaci Wykonawcy karę umowną W wysokości 10 o/o wynagrodzenia brutto,
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niedotyczących Wykonawcy z wyłączeniem
pzypadku wskazanego w ust. 4.

ZamawiĄący będzie mogł odstąpic od umowy jeś|i wystąpi istotna zmiana oko|iczności powodująca,

że wykonanie umowy nie |eży w interesie pub|icznym, czego nie mozna było pzewidzieÓ w chwi|i
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy W tym pzypadku może nastąpic w terminie 10 dni od
powzięcia wiadomoŚci o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca będzie mógł
Żądacjedynie wynagrodzenia na|einego mu ztytutu wykonania części umowy.

Zamawia1ący może dochodzić na zasadach ogó|nych odszkodowania pzewyŻszającego karę

umowna.

s8

1. Zarowno ZamawiĄący jak i Wykonawca mogą odstąpic od niniejszej umowy w przypadkach

przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

2. W szczególnoŚci jednak, jezeli Wykonawca będzie opoŹniał się z rea|izacją pzedmiotu umowy tak
da|ece, że nie będzie prawdopodobne, Żeby zdołał go ukończyÓ w czasie umówionym, ZamawiĄący

będzie mÓgł odstąpiĆ od umowy z winy Wykonawcy bezwyznaczenia dodatkowego terminu.

se
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności

Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie rea|izaĄi niniejszej umowy, jak równiez do
pozostawienia w stanie nienaruszonym wsze|kich materiałów, z którymi z raĄi wykonywania umowy mógł

się zetknąć.

4.

5.
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1. W sprawach nieuregu|owanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U., Nr 16/64, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.2006 r. Nr g0 poz.
631 zzm.).

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

Sądem właŚciwym dla wszystkich spraw, które wynikną z rea|izaĄi tej umowy będzie sąd właściwy
miejscowo d|a siedziby ZamawiĄącego.
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Niniejszą umowę spoządzono w tzech jednobzmiących egzemp|arzach. Jeden egzemp|az d|a
Wykonawcy i dwa d|a Zamawiającego.

ZamawiĄący : Wykonawca:
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