
Proiekt umowv

lawarta dnia .........'....... 2016 r. w Piotrkowie Trybuna|skim pomiędzy: Miastem PiotrkÓw Trybuna|ski, Pasaż
Rudowskiego 10, reprezentowanym przez:

zwanym da|ej ,Zamawiajqcym,,z jednej strony,
a
Firmą......... '.. .,.....,....,,reprezentowaną pzez:
1  .  . .  . .  . .  . . . . . .  . . . . .
zwaną da|ej,Wykonawcq" z drugiej strony,
W wyniku pzeprowadzenia uproszczonego postępowania o wartości ponizej równowańości kwoty 30 000 euro,
zawańo umowę następującej treści:

s1
1. Pzedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy boisk

wlelofunkcyjnych w Piotrkowie Trybuna|skim (oddzielnie dta każdego ztnech obiektów):
1) Boisko wie|ofunkcyjne Wraz z bieznią i skocznią do skoku w da| pzy Szko|e Podstawowej nr 5 z

oddziałami integ racyjnymi u |. Jerozo|imska 73 :
a) opracowanie dokumentacji pĄektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego

obejmującego: 1 niepełnov'lymiarowe po|e do gry w piłkę ręczną(18m x 36m), 2 po|a do gry
w piłkę koszykową o nawiezchni po|iuretanowej z odwodnieniem, zabezpieczeniem
infrastruktury podziemnej w|az z dojściem do boiska, małą architekturą (m'in. kosze na
odpady, ławki, pitkochwyty, słupki uniwersa|ne umoż|iwiające mocowanie siatkido siatkówki,
ospzęt do gier spońowych); budowa nowej bieżni dwutorowej na 100m oraz skoczni do
skoku w dal w miejscu istniejących e|ementÓw sportowych; rozmalowanie,,mini miasteczka
ruchu drogowego'' (m.in. ,,ósemka'', skzyżowanie) na płycie istniejącego boiska szko|nego
w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu;

b) opracowanie dokumentacji geotechnicznej d|a usta|eń warunkow gruntowo-wodnych d|a
potzeb pzedmiotowego zamiezenia;

c) opracowanie rozbiórki istniejącego i budowy nowego ogrodzenia od strony u|. Geodezyjnej;
d) mapa do ce|ów projektowych
e) pzedmiar robót
f) kosztorysinwestorski
g) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2) Modernizacji i rozbudowy boiska pzy Zespo|e Szkoł Ponadgimnazja|nych nr 1 w Piotrkowie
Trybunalskim:

a) opracowanie dokumentacji projektowej boiska wie|ofunkcyjnego obejmującego: 1 po|e do
gry w piłkę ręczną 1 po|e do gry w piłkę koszykowa, 1 po|e do gry w piłkę siatkową o
nawiezchni po|iuretanowej z odwodnieniem do kana|izacji deszczowej na terenie szkoły,
małą architekturą (m'in. kosze na odpady, ławki, piłkochwff wraz z wstawieniem fuńki w
istniejącym ogrodzeniu od strony u|. PrÓchnika, słupki uniwersa|ne umoż|iwiające
mocowanie siatki do siatkówki, ospzęt do gier spońowych) w|az z siłownią zewnętzną
uwzg|ędniając moz|iwości finansowe określone ,,Budżetem obywate|skim 2017, W
uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu

b) opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla ustaleń warunkow gruntowo-wodnych d|a
potzeb pzedmiotowego zamiezenia

c) mapa do ce|ów projektowych
d) pzedmiar robót
e) kosztorysinwestorski
f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
g) odwieńy inwentaryzacyjne pod projektowanym boiskiem w i|ości co najmniej 10 szt.
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3) ,,P|OMA 2017, - boisko wie|ofunkcyjne pzy Zespo|e Szkoł Ponadgimnazja|nych nr 2 w Piotrkowie
Trybunalskim

a) opracowanie dokumentacji pro1ektowej boiska wie|ofunkcyjnego obejmującego 1 po|e do gry
w piłkę ręczną 1 po|e do gry w piłkę koszykową 1 po|e do gry w piłkę siatkowąo nawiezchni
poliuretanowej z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej na terenie szkoly, remontem

. istniejących ciągow komunikacyjnych prowadzących do boiska na terenie szkoły, remontem
istniejącego oświetlenia boiska z zastosowaniem opraw anfianda|icznych typu LED wraz
małąarchitekturą(m.in. kosze na odpady, ławki, remontem istniejących piłkochwytów, słupki
uniwersa|ne umoż|iwiające mocowanie siatki do siatkówki, ospzęt do gier spońowych) wraz
z siłownią zewnętzną uwzg|ędniając moz|iwoŚci finansowe okreś|one ,,Budżetem
obywate|skim 2017,, w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu ;

b) opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla ustaleń warunkÓw gruntowo.wodnych d|a
potzeb pzedmiotowego zamiezenia;

c) mapa do celow projektowych
d) pzedmiar robót
e) kosztorysinwestorski
f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
g) odwierty inwentaryzacyjne pod projektowanym boiskiem w ilościco najmniej 10 szt.

3. W ramach czynności, o których mowa W ust. .1 Wykonawca uzyska:
1) opinie, uzgodnienia i pozwolenia Wymagane pzepisami szczegołowymi, w tym uzgodnienia

użytkownikÓw obiektów;
2) uzyskanie niezbędnych warunkÓw technicznych do projektowania i uzgodnień z gestorami sieci

(PW|K' PGNiG, PGE) - w pzypadku ich wystąpienia;
3) dane ĘŚciowe do projektowania nie okreś|one w niniejszej umowie'

4. Wykonawca oświadcza, iz pzedmiot umowy zostanie zrea|izowany z zachowaniem umownych
terminow oraz na|ezytej staranności.

s2
1 . Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do

wykonania pzedmiotu umowy.
2. Dokumentacja projektowa, o któĘ mowa w $ 1, zostanie spoządzona w sposób iw zakresie

umoż|iwiającym uzyskanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwo|enia na budowę oraz będzie
zgodna z obowiązującymi pzepisami oraz wytycznymi zawańymi w innych tematycznych pzepisach
szczegołowych i Po|skich Normach, z zasadami wiedzy techniczno _ budow|anej.

3. Projektant jest zobowiązany do zachowania szczegÓ|nej ostrożnoŚci w zakresie ochrony znakÓw osnowy
geodezyjnej' W pzypadku, jeze|i rea|izacja projektowanej inwestycji nie moze się obyÓ bezzniszczenia
znaków, w kosztorysie inwestorskim na|eży pzewidzieÓ koszty ich odtwozenia.

4' Na etapie projektowania rozwiązania techniczne powinny byÓ konsu|towane z Biurem |nwestycji i
Remontow i Dyrektorem szkoły.

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminach:
1) 3 tygodni od dnia podpisania umowy
2) 7 tygodni od dnia podpisania umowy

do pzedstawienia zaawansowania prac projektowych Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego'
Z pzedstawionego zaawansowania prac zostanie spoządzony protokoł, ktÓry zostanie podpisany pzez
obie strony.

$3
1 . Poszczego|ne elementy dokumentacji projektowej, o ktÓĘ mowa W $1, na|eży wykonać w niżej podanej

i|ości egzemp|azy :
1) Dokumentacja pĄektowa - 6 egz. + Wersja e|ektroniczna ,"t



2) Pzedmiar robÓt - 2 egz, + wersja e|ektroniczna
3) Kosztorys inwestorski - 2egz. + wersja elektroniczna (wersja kst i pdf)
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - 2 egz. + wersja elektroniczna
5) Inne opracowania -2egz. + wersja elektroniczna

Dokumentacja projektowa oraz STWioR będzie podstawą pzy spoządzaniu opisu pzedmiotu
zamÓwienia, zgodnie z art'' 31.1 ustawy Prawo zamowień pub|icznych i nie powinna zawieraÓ nazw
własnych użytych materiałów iwyrobow ani nazw producentow.
Dokumentacja projektowa, o któĘ mowa W $,1 ust.1 winna spełniaÓ zapisy art. 30 ust' 2 ustawy prawo
budowlane.

s4
1. Wykonawca może kozystać z pomocy innych osób zatrudnionychprzezWykonawcę.
2' 1amawiający zobowiązuje się dostarczyÓ dodatkowo w terminach uzgodnionych z Wykonawcą dane,

jakich brak wyłoni się w trakcie wykonywania umowy, a ktorych niezbędnoŚci nie można było upzednio
pzewidzieÓ.

3. Strony zobowiązująsię wspołdziałaÓ ze sobąściśle pzy wykonywaniu niniejszej umowy.
ł. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działa|ności

Zamawiającego, o ktorych dowiedział się w trakcie rea|izacji niniejszej umowy.

s5
Do kierowania i koordynowania spraw związanych zrea|izaĄąumowy strony wyznaczają
następujące osoby:
Zamawiający : Pani Elżbieta Szmigie|ska
Wykonawca : Pan ...........

$6
1. Wykonawca zobowiązuje się zrea|izowaÓ pzedmiot zamówienia określony w $ 1 wraz z niezbędnymi

uzgodnieniami i opiniami, w tym uzgodnienie z właściwymi dyrektorami szkoł w terminie do 3 miesięcy
od dnia podpisania umowy

2. Dokumentacja projektowa stanowiąca pzedmiot odbioru zostanie dostarczona w umÓwionym terminie do
siedziby Zamawiającego Wraz z oświadczeniem o jego komp|etności i zgodności z umową. Z czynności
odbioru Zamawiający spoządza protokoł zdawczo-odbiorczy w dwÓch egzemp|azach, z których jeden,
po podpisaniu przez obie Strony, Zamawiający przekaŻe Wykonawcy w dniu zakończenia czynności
odbioru.

3. W terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę zamowionego opracowania Zamawiający
oświadczy, czy je pzyjmuje, czy teŻżądadokonania okreś|onych zmian |ub nie pzyjmuje go w całości.

ł. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniÓ w opracowaniu pzedstawione uwagi w terminie 7 dni od daty
pzedstawienia uwag,

5. Jeże|i w terminie, o ktorym mowa W ust. 3, Zamawiający nie złoży żadnego oświadczenia, uwaza się, że
przyią o p racowa n ie bez zastrzeŻeń'

6. Podpisanie protokołu zdawczo.odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad dokumentacji
prqektowej.

s7
Wykonawca oświadcza, Żewyrazazgodę na dokonywanie zmian i poprawek w dokumentacji oraz aktua|izacji
kosztorysów, spoządzonejw oparciu o umowę, pzez inny podmiot.

s8
1, Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawca otzyma wynagrodzenie w wysokości:

1) za opracowania dotyczące budowy boiska wieIofunkcyjnego Wraz z bieżnlą i skocznią do skoku w
daI pzy Szko|e Podstawowej nr 5 z oddziałem integracyjnym, u|. Jerozolimska 73
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1 .

W Wysokości złotych netto + VAT, tj. złotych (słownie:
złotych) brutto i pzejęciu bez uwag przez Zamawiającego protokołem odbioru'
prawidłowo wystawionej faktury VAT pzez Wykonawcę'

na podstawie

2) za opracowania dotyczące modernizacji i rozbudowy boiska prly Zespo|e szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości. złotych netto +
VAT' tj. złotych (słownie: .. złotych) brutto i pzejęciu bez uwag pzez
Zamavriiającego protokołem odbioru, na podstawie priwidiowo wystawionój tałtury VAf pzez
Wykonawcę.

3) za opracowania dotyczące: ,,PloMA 2017, - boisko wie|ofunkcyjne przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 Piotrkowie Trybuna|skim oraz terenu pzyległego w wysokości.
złotych netto + VAT, tj. złotych (słownie: .. złotych) brutto

i pzejęciu bez uwag pzezZamawiającego protokołem odbioru' na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury
VAT pzez Wykonawcę.

2' Wynagrodzenie powyzsze obejmie zwrot wsze|kich wydatków poniesionych pzez Wykonawcę w celu
wykonania niniejszej umowy,

3. Wynagrodzenie, o ktÓrym mowa W ust. 1, płatne będzie w terminie 14 dni od pzedłozenia pzez Wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury, pze|ewem na rachunek Wykonawcy wskazany w faktuze.

4' Płatnikiem faktur będzie Miasto PiotrkÓw Trybuna|ski z siedzibą Pasaz Karo|a Rudowskiego 10, 97-300
Piotrkow Trybunalski, NIP : 77 1 -27.98-77 1 .

se
Strony zastzegająsobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową |ub
nienalezyte wykonanie z umowy wynikających.

s10
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąza kazde opracowanie oddzie|nie w pzypadku:
1) za odstąpienie od umowy puez Zamawiającego |ub Wykonawcę wskutek oko|iczności, za ktore

odpowiada Wykonawca - 20o/o wynalrodzenia brutto okreś|onego w $ 8,
2) zazwłokę w rea|izacji umowy - 0,5% wynagrodzenia brutto okreś|onego w $ 8 za kazdy dzień zwłoki.

Po pzekroczeniu wysokoŚci kar umownych odpowiadających ,15% wartości brufto umowy, ZamawiĄący
moze odstąpiÓ od umowy,

3) zazwłokęw usunięciu wad - 0,5% wynagrodzenia brutto okreś|onego w $ 8 , za kazdy dzień zwłoki |icząc
od dnia Wyznaczonego pŻez Zamawiającego na usunięcie wad.

Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu pzedmiotu zamowienia oraz za zwłokę w usunięciu wad
stwierdzonych pzy odbioze, będąpotrącane z faktury Wykonawcy'
Kary umowne będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Zamawiający zastzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniającego, pruenoszącego wysokośÓ kar
umownych do wysokości poniesionej szkody.

s 11
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeze|i dokumentacja pĄektowa ma wady
zmniejszające jej wańośÓ |ub uzytecznośÓ ze wzg|ędu na ce| oznaczony W umowie, a w szczegó|noŚci
odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami usta|onymi w normach i pzepisach techniczno -
budowlanych.
Zamawiającemu, który otzymał wad|iwą dokumentację projektową pzysługuje prawo żądania bezpłatnego
usunięcia wad w terminie Wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokośÓ związanych z tym kosztów'
ZamawiĄący po stwierdzeniu istnienia wady może:
1) żądaĆ jej usunięcia, wyznaczĄąc w tym ce|u Wykonawcy termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym

upływie tego terminu nie pzyjmie naprawy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,
2) odstąpić od umowy, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąÓ w terminie odpowiednim dla

Zamawiającego,
3) obniżyÓ wynagrodzenie Wykonawcy w pzypadku, gdy wada nie da się usunąĆ w odpowiednim d|a

Zamawiającego terminie, |ecz nie ma charakteru istotnego.
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4' Za wadę istotną uważa się wadę uniemoż|iwiającą wykozystanie dokumentacji prqektowej w całości lub w
częŚci na potzeby rea|izacji inwestycji.

s 12
Strony usta|ają ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiającego dokonaĆ cesji wiezyte|noŚci na zecz osoby
tzeciej. -

s 13
1. Zamawiający zastzega sobie prawo odstąpienia od umowy w pzypadku rażącego naruszenia pzez

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.
2' W razie wystąpienia istotnej zmiany oko|iczności powodującej, ze wykonanie umowy nie |ezy w interesie

publicznym, czego nie było mozna pzewidzieÓ w chwi|i zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych oko|icznościach. W takim pzypadku Wykonawca
może żądaÓ wynagrodzenia na|eznego mu z tytułu wykonania części umowy.

s14
1 . W sprawach nieuregu|owanych niniejszą umową mają zastosowanie pzepisy ustawy Kodeks Cywi|ny
2, Wykonawca pzenosi na Zamawiającego wprost z niniejszej umowy, autorskie prawa majątkowe do prac

prqektowych będących pzedmiotem niniejszej umowy do ich wykozystania zgodnie z ce|em' ktoremu mają
słuiyÓ.

3' Z chwi|ą pzejęcia pzedmiotu zamówienia przezZamawiającego, naZamawiĄącego pzechodzą autorskie
prawa majątkowe, W tym prawa za|eine, do opracowań wymienionych w $1, w tym: w zakresie utrwa|ania,
wprowadzania do pamięci komputera, zwie|okrotniania zarowno w formie pisemnej, jak i zapisu
kom puterowego, rozpowszechniania.

4. Wsze|kie zmiany |ub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodąStron w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewazności.

s15
Wykonawca oświadcza, iŻ wyraża zgodę na pzetwazanie danych osobowych zawańych
w umowie oraz spoządzonej na jej podstawie dokumentacji d|a potzeb rea|izacji zadania zgodnie z ustawąz 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (D2.U.2016 poz.g22t.j.)

s 16
Niniejsząumowę spoządzono w dwóch jednobzmiących egzemplarzach, po 1 egz. d|a Zamawiającego i d|a
Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:
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