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- kosztorysowych
jestopracowanie
1. Pzedmiotem
projektowo
umowy
dokumentacji
budowyboisk
wlelofunkcyjnych
w Piotrkowie
(oddzielnie
Trybuna|skim
dtakażdego
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integ
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pĄektowejbudowynowegoboiskawielofunkcyjnego
a) opracowanie
dokumentacji
po|edogryw piłkę
obejmującego:
1 niepełnov'lymiarowe
ręczną(18m
x 36m),
2 po|adogry
piłkę
po|iuretanowej
w
koszykową
o nawiezchni
z odwodnieniem,
zabezpieczeniem
podziemnej
infrastruktury
(m'in.koszena
w|azz dojściem
małą
architekturą
do boiska,
pitkochwyty,
odpady,
ławki,
słupki
uniwersa|ne
umoż|iwiające
mocowanie
siatkido
siatkówki,
gier
ospzętdo
spońowych);
nowejbieżni
na 100morazskoczni
do
budowa
dwutorowej
skokuw dalw miejscu
istniejących
rozmalowanie,,mini
miasteczka
e|ementÓw
sportowych;
(m.in.
ruchu
drogowego''
istniejącego
skzyżowanie)
napłycie
boiska
szko|nego
,,ósemka'',
w uzgodnieniu
z użytkownikiem
obiektu;
geotechnicznej
b) opracowanie
gruntowo-wodnych
dokumentacji
warunkow
d|a
d|austa|eń
potzebpzedmiotowego
zamiezenia;
c) opracowanie
rozbiórki
istniejącego
i budowy
nowego
ogrodzenia
odstrony
u|.Geodezyjnej;
d) mapadoce|ówprojektowych
e) pzedmiar
robót
f) kosztorysinwestorski
g) specyfikacja
techniczna
wykonania
i odbioru
robot
2) Modernizacji
pzy
i rozbudowy
boiska
Zespo|e
SzkołPonadgimnazja|nych
nr 1 w Piotrkowie
Trybunalskim:
projektowej
a) opracowanie
dokumentacji
boiska
wie|ofunkcyjnego
1 po|edo
obejmującego:
gryw piłkę
ręczną1 po|edo gryw piłkę
koszykowa,
1 po|edo gryw piłkę
siatkową
o
po|iuretanowej
nawiezchni
z odwodnieniem
do kana|izacji
deszczowej
naterenie
szkoły,
(m'in.
małą
architekturą
piłkochwff
koszenaodpady,
ławki,
wrazz wstawieniem
fuńkiw
istniejącym
ogrodzeniu
od stronyu|. PrÓchnika,
słupkiuniwersa|ne
umoż|iwiające
mocowanie
siatkido siatkówki,
ospzętdo gierspońowych)
w|azz siłownią
zewnętzną
uwzg|ędniając
moz|iwości
finansowe
określone
obywate|skim
2017,W
,,Budżetem
uzgodnieniu
z użytkownikiem
obiektu
b) opracowanie
geotechnicznej
dokumentacji
gruntowo-wodnych
dlaustaleń
warunkow
d|a
potzebpzedmiotowego
zamiezenia
c) mapadoce|ówprojektowych
d) pzedmiar
robót
e) kosztorysinwestorski
f) specyfikacja
techniczna
wykonania
i odbioru
robót
g) odwieńy
pod
projektowanym
inwentaryzacyjne
boiskiem
w i|ości
conajmniej
10szt.
I

pzy Zespo|e
3) ,,P|OMA
2017,- boisko
wie|ofunkcyjne
Ponadgimnazja|nych
nr2 w Piotrkowie
Szkoł
Trybunalskim
pro1ektowej
1 po|e
dogry
a) opracowanie
dokumentacji
boiska
wie|ofunkcyjnego
obejmującego
gry
piłkę
po|e
gry
piłkę
wpiłkę
ręczną1po|e
w
1
w
siatkowąo
nawiezchni
do
koszykową do
poliuretanowej
z odwodnieniem
na terenie
szkoly,remontem
do kanalizacji
deszczowej
.
prowadzących
istniejących
naterenie
szkoły,
remontem
ciągow
komunikacyjnych
doboiska
istniejącego
oświetlenia
boiska
z zastosowaniem
opraw
anfianda|icznych
typuLEDwraz
piłkochwytów,
małąarchitekturą(m.in.
słupki
koszenaodpady,
ławki,
remontem
istniejących
wraz
uniwersa|ne
mocowanie
ospzętdogierspońowych)
umoż|iwiające
siatki
dosiatkówki,
z siłownią
zewnętznąuwzg|ędniając
moz|iwoŚci
finansowe
okreś|one
,,Budżetem
obywate|skim
2017,,
w uzgodnieniu
z użytkownikiem
obiektu
;
gruntowo.wodnych
geotechnicznej
d|a
b) opracowanie
warunkÓw
dokumentacji
dlaustaleń
potzebpzedmiotowego
zamiezenia;
c) mapadocelowprojektowych
d) pzedmiar
robót
e) kosztorysinwestorski
f) specyfikacja
techniczna
wykonania
i odbioru
robot
g) odwierty
podprojektowanym
inwentaryzacyjne
w ilościco
najmniej
10szt.
boiskiem
.1
3. W ramach
czynności,
mowaWust. Wykonawca
o których
uzyska:
pzepisamiszczegołowymi,
1) opinie,uzgodnienia
i pozwolenia
Wymagane
w tymuzgodnienia
użytkownikÓw
obiektów;
2) uzyskanie
sieci
niezbędnych
warunkÓw
i uzgodnień
z gestorami
technicznych
doprojektowania
(PW|K'
PGNiG,PGE)- w pzypadku
ichwystąpienia;
3) daneĘŚciowe doprojektowania
nieokreś|one
w niniejszej
umowie'
4. Wykonawca
oświadcza,
iz pzedmiot
zostanie
zrea|izowany
z zachowaniem
umownych
umowy
terminow
orazna|ezytej
staranności.
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1. Wykonawca
oświadcza,
żeposiada
i dysponuje
baządo
odpowiednią
wiedzę,
doświadczenie
stosowną
pzedmiotu
wykonania
umowy.
projektowa,
2. Dokumentacja
o któĘ mowaw $ 1, zostanie
w sposóbiw zakresie
spoządzona
pozwo|enia
umoż|iwiającym
uzyskanie
zgłoszenia
robótniewymagających
na budowę
orazbędzie
pzepisamiorazwytycznymi
pzepisach
zgodna
z obowiązującymi
zawańymi
w innych
tematycznych
_
szczegołowych
i Po|skich
Normach,
z zasadami
wiedzy
technicznobudow|anej.
jestzobowiązany
3. Projektant
dozachowania
szczegÓ|nej
ostrożnoŚci
wzakresie
ochrony
znakÓw
osnowy
jeze|irea|izacja
geodezyjnej'
projektowanej
W pzypadku,
inwestycji
niemozesięobyÓbezzniszczenia
znaków,
pzewidzieÓ
w kosztorysie
inwestorskim
na|eży
kosztyichodtwozenia.
4' Na etapieprojektowania
powinny
rozwiązania
i
techniczne
byÓ konsu|towane
z Biurem|nwestycji
Remontow
i Dyrektorem
szkoły.
jestwterminach:
5. Wykonawca
zobowiązany
1) 3 tygodni
oddniapodpisania
umowy
2) 7 tygodni
oddniapodpisania
umowy
pracprojektowych
dopzedstawienia
zaawansowania
Zamawiającemu
w siedzibie
Zamawiającego'
praczostanie
protokoł,
pzez
Z pzedstawionego
podpisany
zaawansowania
spoządzony
ktÓryzostanie
obiestrony.
$3
1. Poszczego|ne
projektowej,
podanej
elementy
dokumentacji
o ktÓĘ mowa
W$1,na|eży
wykonać
w niżej
i|ości
egzemp|azy
:
- 6 egz.+Wersjae|ektroniczna
pĄektowa
1) Dokumentacja

,"t

- 2 egz,+wersja
e|ektroniczna
robÓt
2) Pzedmiar
(wersja
ksti pdf)
elektroniczna
inwestorski- 2egz.+wersja
3) Kosztorys
+
robot 2 egz. wersjaelektroniczna
wykonania
i odbioru
techniczne
4) Specyfikacje
-2egz.
+wersjaelektroniczna
5) Inneopracowania
pzy spoządzaniu
opisupzedmiotu
projektowa
oraz STWioRbędziepodstawą
Dokumentacja
powinna
pub|icznych
nazw
zawieraÓ
i
nie
zamowień
z art''31.1ustawyPrawo
zamÓwienia,
zgodnie
iwyrobow
aninazwproducentow.
własnych
materiałów
użytych
prawo
projektowa,
zapisyart.30ust'2 ustawy
o któĘ mowaW$,1ust.1winnaspełniaÓ
3 . Dokumentacja
budowlane.
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innych
osóbzatrudnionychprzezWykonawcę.
1. Wykonawca
może
kozystać
z pomocy
dane,
z Wykonawcą
uzgodnionych
w terminach
dodatkowo
2' 1amawiający
zobowiązuje
siędostarczyÓ
jakichbrakwyłoni
było
upzednio
niemożna
niezbędnoŚci
umowy,
a ktorych
wykonywania
sięw trakcie
pzewidzieÓ.
pzy wykonywaniu
niniejszej
umowy.
wspołdziałaÓ
zesobąściśle
zobowiązująsię
3. Strony
jestdozachowania
działa|ności
dotyczących
informacji
wszystkich
wtajemnicy
ł. Wykonawca
zobowiązany
niniejszej
umowy.
o ktorych
dowiedział
sięw trakcierea|izacji
Zamawiającego,
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stronywyznaczają
zrea|izaĄąumowy
i koordynowania
sprawzwiązanych
Dokierowania
następujące
osoby:
: PaniElżbieta
Szmigie|ska
Zamawiający
: Pan...........
Wykonawca
$6
w $ 1 wrazz niezbędnymi
pzedmiot
określony
zamówienia
1. Wykonawca
zobowiązuje
sięzrea|izowaÓ
w terminie
do 3 miesięcy
szkoł
dyrektorami
z właściwymi
i opiniami,
w tymuzgodnienie
uzgodnieniami
oddniapodpisania
umowy
do
terminie
w umÓwionym
pzedmiot
projektowa
zostanie
dostarczona
odbioru
2. Dokumentacja
stanowiąca
Z czynności
z umową.
i zgodności
o jegokomp|etności
Wrazz oświadczeniem
Zamawiającego
siedziby
jeden,
z
których
protokoł
w
egzemp|azach,
dwÓch
zdawczo-odbiorczy
Zamawiający
spoządza
odbioru
czynności
przekaŻe
w dniuzakończenia
po podpisaniu
przezobieStrony,
Wykonawcy
Zamawiający
odbioru.
Zamawiający
przezWykonawcę
opracowania
zamowionego
14 dni od dostarczenia
3. W terminie
go
pzyjmuje
w całości.
je
|ub
nie
pzyjmuje,
zmian
okreś|onych
czyteŻżądadokonania
czy
oświadczy,
pzedstawione
7 dnioddaty
uwagiw terminie
w opracowaniu
ł. Wykonawca
zobowiązuje
sięuwzględniÓ
pzedstawienia
uwag,
się,że
uwaza
żadnego
oświadczenia,
niezłoży
mowa
Wust.3,Zamawiający
w terminie,
o ktorym
5. Jeże|i
przyiąopracowa
nie bezzastrzeŻeń'
brakuwad dokumentacji
protokołu
nie oznaczapotwierdzenia
zdawczo.odbiorczego
6. Podpisanie
prqektowej.
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orazaktua|izacji
wdokumentacji
zmiani poprawek
Żewyrazazgodę
nadokonywanie
Wykonawca
oświadcza,
pzezinnypodmiot.
kosztorysów,
spoządzonejw
oparciu
o umowę,
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wwysokości:
otzymawynagrodzenie
1, Z tytułu
niniejszej
umowy
Wykonawca
wykonania
doskokuw
i skocznią
Wrazz bieżnlą
boiskawieIofunkcyjnego
1) zaopracowania
dotyczące
budowy
73
u|.Jerozolimska
integracyjnym,
nr5 z oddziałem
daIpzy Szko|ePodstawowej
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WWysokości
złotych
netto+
VAT,tj.
złotych(słownie:
złotych)brutto i pzejęciubez uwagprzezZamawiającego
protokołem
odbioru'na podstawie
prawidłowo
wystawionej
faktury
VATpzez Wykonawcę'
2) za opracowaniadotyczącemodernizacjii rozbudowyboiska prly Zespo|e szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr1w Piotrkowie
+
Trybunalskim
wwysokości.
złotych
netto
VAT' tj.
złotych(słownie:
pzejęciu
.. złotych)
brutto i
bez uwagpzez
Zamavriiającego
protokołem
podstawie
priwidiowo
odbioru,na
wystawionój
tałturyVAf pzez
Wykonawcę.
3) za opracowania
dotyczące:
przy ZespoleSzkół
,,PloMA 2017,- boisko wie|ofunkcyjne
Ponadgimnazjalnych
Nr2 Piotrkowie
Trybuna|skim
orazterenupzyległego
w wysokości.
złotych
netto+
VAT,tj.
(słownie:
złotych
..złotych)
brutto
i pzejęciubezuwagpzezZamawiającego
protokołem
podstawie
prawidłowo
odbioru'
na
wystawionejfaktury
VATpzezWykonawcę.
powyzsze
2' Wynagrodzenie
obejmie
zwrotwsze|kich
poniesionych
pzez Wykonawcę
wydatków
w celu
wykonania
niniejszej
umowy,
3. Wynagrodzenie,
o ktÓrym
mowa
Wust.1,płatne
pzezWykonawcę
będzie
wterminie
14dniodpzedłozenia
prawidłowo
pze|ewem
wystawionej
faktury,
narachunek
Wykonawcy
wskazany
w faktuze.
4' Płatnikiem
faktur
będzieMiastoPiotrkÓw
Trybuna|ski
z siedzibą
PasazKaro|a
Rudowskiego
10,97-300
Piotrkow
Trybunalski,
NIP: 771-27.98-77
1.
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Strony
zastzegająsobie
prawo
dodochodzenia
karumownych
za niezgodne
z niniejszą
umową
|ub
nienalezyte
wykonanie
z umowy
wynikających.
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Wykonawca
zapłaci
Zamawiającemu
karęumownąza
kazdeopracowanie
oddzie|nie
w pzypadku:
1) za odstąpienie
od umowypuez Zamawiającego
|ubWykonawcęwskutekoko|iczności,
za ktore
- 20o/o
odpowiada
Wykonawca
wynalrodzenia
brutto
okreś|onego
w $ 8,
- 0,5%wynagrodzenia
2) zazwłokę
w rea|izacji
umowy
brutto
okreś|onego
w $ 8 za kazdydzieńzwłoki.
,15%
Po pzekroczeniu
wysokoŚci
karumownych
odpowiadających
wartości
brufto
umowy,
ZamawiĄący
mozeodstąpiÓ
odumowy,
3) zazwłokęw
usunięciu
wad- 0,5%
wynagrodzenia
brutto
okreś|onego
w $ 8 , zakazdy
dzieńzwłoki
|icząc
pŻezZamawiającego
oddniaWyznaczonego
nausunięcie
wad.
2 . Karyumowne,
dotyczące
zwłoki
pzedmiotu
w oddaniu
zamowienia
orazza zwłokę
w usunięciu
wad
pzy
stwierdzonychodbioze,
będąpotrącane
z faktury
Wykonawcy'
3 . Karyumowne
będąpotrącane
automatycznie
bezuzyskiwania
zgody
Wykonawcy.
4 . Zamawiający
zastzegasobieprawodo odszkodowania
pruenoszącego
uzupetniającego,
wysokośÓ
kar
poniesionej
umownych
dowysokości
szkody.
1.

1
l.
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jestodpowiedzialny
Wykonawca
jeze|idokumentacja
względem
Zamawiającego,
pĄektowama wady
jejwańośÓ
zmniejszające
|ubuzytecznośÓ
ze wzg|ędu
na ce|oznaczony
W umowie,
a w szczegó|noŚci
odpowiada
za rozwiązania
niezgodne
z parametrami
usta|onymi
w normachi pzepisach
techniczno
budowlanych.
Zamawiającemu,
któryotzymał
wad|iwą
projektową
pzysługuje
prawożądania
dokumentację
bezpłatnego
usunięcia
wadwterminie
Wyznaczonym
Wykonawcy
bezwzględu
nawysokośÓ
związanych
z tymkosztów'
postwierdzeniu
ZamawiĄący
istnienia
wadymoże:
jejusunięcia,
1) żądaĆ
wyznaczĄąc
w tymce|uWykonawcy
termin
z zagrożeniem,
żepobezskutecznym
upływie
tegoterminu
niepzyjmie
naprawy
i obniży
wynagrodzenie
wodpowiednim
stosunku,
2) odstąpić
gdy
od umowy, wadamacharakter
istotny
i nieda sięusunąÓ
w terminie
odpowiednim
dla
Zamawiającego,
3) obniżyÓ
wynagrodzenie
Wykonawcy
w pzypadku,
gdywadanieda się usunąĆ
w odpowiednim
d|a
Zamawiającego
terminie,
|eczniemacharakteru
istotnego.
..4

r''/
,/

:1.?

'f
,1 , Utr,,

4' Zawadęistotną
prqektowej
uważa
sięwadęuniemoż|iwiającą
wykozystanie
dokumentacji
w całości
lubw
częŚcinapotzebyrea|izacji
inwestycji.
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Strony
usta|ają
zeWykonawca
niemozebezzgodyZamawiającego
dokonaĆ
cesjiwiezyte|noŚci
nazecz osoby
tzeciej.
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1. Zamawiający
zastzegasobieprawoodstąpienia
pzez
od umowy
w pzypadkurażącegonaruszenia
postanowień
Wykonawcę
niniejszej
umowy.
2' W raziewystąpienia
powodującej,
istotnej
zmiany
oko|iczności
ze wykonanie
nie|ezyw interesie
umowy
publicznym,
czegoniebyło
moznapzewidzieÓ
w chwi|i
zawarcia
umowy,
Zamawiający
może
odstąpić
od
umowy
wterminie
miesiąca
pzypadku
odpowzięcia
wiadomości
o tychoko|icznościach.
Wtakim
Wykonawca
może
żądaÓ
wynagrodzenia
na|eznego
muz tytułu
wykonania
części
umowy.
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1. W sprawach
nieuregu|owanych
pzepisyustawy
niniejszą
umową
majązastosowanie
Kodeks
Cywi|ny
pzenosinaZamawiającego
2, Wykonawca
prawamajątkowe
wprost
z niniejszej
umowy,
autorskie
do prac
prqektowych
pzedmiotem
będących
niniejszej
umowy
doichwykozystania
zgodnie
z ce|em'
ktoremu
mają
słuiyÓ.
pzejęcia
pzedmiotu
3' Z chwi|ą
przezZamawiającego,
pzechodzą
zamówienia
naZamawiĄącego
autorskie
prawa
majątkowe,
Wtymprawa
za|eine,
doopracowań
wymienionych
w $1,w tym:w zakresie
utrwa|ania,
jak i zapisu
wprowadzania
do pamięcikomputera,
zwie|okrotniania
zarownow formiepisemnej,
komputerowego,
rozpowszechniania.
4. Wsze|kie
zmiany|ubuzupełnienia
niniejszej
umowy
mogąnastąpić
za zgodąStron
w formiepisemnego
podrygorem
aneksu
niewazności.
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Wykonawcaoświadcza,
iŻ wyrażazgodę na pzetwazanie danych osobowychzawańych
w umowie
orazspoządzonej
najejpodstawie
dokumentacji
d|apotzebrea|izacji
zadania
zgodnie
z ustawąz
29
sierpnia
1997r.o ochronie
(D2.U.2016
poz.g22t.j.)
danych
osobowych
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Niniejsząumowę
spoządzono
w dwóchjednobzmiących
po 1 egz.d|aZamawiającego
egzemplarzach,
i d|a
Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:
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