Załącznik Nr 1 do SIWZ nr ref. DZ.IP.341.32.2018
UMOWA Nr DZ.IP.3420. _ _ _ . 2018
W dniu ………………. pomiędzy:
Miastem Poznań reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich – Katarzynę Bolimowską,
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
NIP 209-00-01-440
REGON 631257822
zwanym w dalszej treści umowy „ Zamawiającym „
a
- …………………………………………… z siedzibą w ……………… przy ul. ………………………………
zarejestrowaną pod numerem ……… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w ............., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
NIP ...................................
reprezentowaną przez: ……………………………. -………………………………
/ .................................................. zamieszkałym w ………………., ul. ……………………., prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą .............................. z siedzibą w .......................... przy ul.
..................................., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
........................................., pod numerem ............................... /
NIP ..................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na wykonaniu projektu
organizacji ruchu i parkowania w związku z poszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania w Poznaniu o obszar
Wilda.
2. Zakres przedmiotu umowy, określony jest w punkcie 3, pod nazwą – Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ref. DZ.IP.341.32.2018 stanowiącą integralną
część umowy, a będącej w posiadaniu Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności niezbędnych dla należytej realizacji
przedmiotu umowy, także tych niewskazanych wprost w treści SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami.
§2
Realizacja przedmiotu umowy

1. W terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy:
a. oszacowanie maksymalnej ilości automatów parkingowych przy założeniu błędu w wysokości ± 2%,
b. propozycję ewentualnych zmian organizacji ruchu w zakresie kierunku ruchu (innych niż
przewidzianych przez materiały źródłowe) oraz wskazanie miejsc, w których konieczne jest wykonanie
prac remontowych nawierzchni drogowej i chodników,
c. projekty organizacji ruchu uwzględniające toczące się już prace projektowe w rejonie zakresu
terytorialnego będącego przedmiotem zlecenia, o którym mowa w pkt. 3.1.1. SIWZ; Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca dokonał naniesienia stosownych zmian, wymaganych przez
Zamawiającego, do projektów organizacji ruchu będących w opracowaniu oraz do projektów
organizacji ruchu, w przypadku których dokonano już ich zatwierdzenia.
2. Wykonawca dostarczy projekt wykonany w licznie 6 egz. drukowanych oraz wersji elektronicznej
z możliwością wprowadzania ewentualnych zmian w okresie eksploatacji wykonany w formacie .pdf, .dxf
oraz .dwg, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie
określonym w §5 ust. 1.
str. 1 z 9

Załącznik Nr 1 do SIWZ nr ref. DZ.IP.341.32.2018
3. Po wprowadzeniu zmian do SPP Wykonawca wykona (uaktualni) projekt powykonawczy w wersji papierowej
– 6 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej z możliwością wprowadzania zmian w okresie eksploatacji
w terminie 30 dni od dnia odbioru technicznego dokonanego przez ZDM.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 150 000,00 PLN w okresie realizacji zlecenia
wskazanym w §5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualną polisę ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej na każde wezwanie Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy realizowany będzie przez co najmniej 2-osoby zespół
projektowy wskazany w „Wykazie osób”, złożonym w ofercie przez Wykonawcę, a stanowiącym
jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy realizować będzie co najmniej ___ osoba / osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy
(zapis uzależniony od deklaracji Wykonawcy zawartej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszej umowy).
7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów
zawartych z osobami wskazanymi w ust. 6 na zasadach zgodnych z przepisami o ochronie danych
osobowych lub zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
8. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, będzie brał czynny udział
…………………………. (imię i nazwisko) posiadający ważny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Ważny certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedłożony przez Wykonawcę,
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy (zapis uzależniony od deklaracji Wykonawcy zawartej
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy).
9. Wykonawca uprawniony jest, za uprzednią zgodą Zamawiającego, do zmiany osób wskazanych w ust. 5 i 8,
o ile osoby te posiadać będą kwalifikacje co najmniej takie jak określone w SIWZ.
10. Zamawiający nakłada na Wykonawcę odpowiedzialność zapewnienia ciągłości ważności certyfikatu
audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, na cały okres realizacji przedmiotu zlecenia, którego termin
określony został w §5 ust. 1 (zapis uzależniony od deklaracji Wykonawcy zawartej w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy).
11. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu, raz na 30 dni (do 10 każdego miesiąca)
okresowych raportów obrazujących stan zaawansowania prac i podjętych czynności. Raporty należy
przesłać w formie elektronicznej. W przypadku wystąpienia ryzyka zagrażającego terminowemu wykonaniu
prac Wykonawca musi taką informację zawrzeć w raporcie oraz wskazać propozycję eliminacji zagrożenia.
12. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu oraz podmiotowi odpowiedzialnemu
za wykonawstwo (również w trakcie jego trwania) wyjaśnień oraz zapytań dotyczących sporządzonej
dokumentacji, szczególnie w zakresie wystąpienia nieścisłości projektu ze stanem faktycznym. Udzielanie
wyjaśnień oraz zapytań następuje przy udziale Zamawiającego.
13. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac projektowych zobowiązany jest stosować się do wytycznych
stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

1.

§3
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 2 umowy, Wykonawca:
a. przenosi na Zamawiającego – odpłatnie w wysokości: 1 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 netto),
tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty 23/100 brutto) - autorskie prawa
majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej utworami. Kwota ta obejmuje
również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów,
b. przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie, a także na wykonywanie
prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań utworów, tj. wyraża zgodę na korzystnie,
rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań utworów a także na dokonywanie w nich zmian
i modyfikacji. Wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 7.
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2. Wykonawca wskaże na pierwszej fakturze wystawianej Zamawiającemu wartość autorskich praw
majątkowych w odrębnej pozycji.
3. Wykonawca oświadczy przy podpisaniu odbioru utworu/ów na protokole zdawczo – odbiorczym, że dysponuje
na zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do utworu/ów (nabył je skutecznie w zakresie
upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego) a prawa te pozostają wolne od wad, w tym praw
i roszczeń osób trzecich oraz uzyskał upoważnienie do korzystania z praw zależnych do utworu/ów i ich
opracowań w zakresie określonym w ust. 1 lit. b.
4. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązuje się
do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z naruszeniem
praw osób trzecich wskutek rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z utworu/ów lub ich
opracowań. W zakresie niniejszego oświadczenia Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną
odpowiedzialność odszkodowawczą obejmującą w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty pomocy
prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego oraz równowartość świadczeń spełnionych
przez Zamawiającego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich będących autorami utworów, dotyczących
naruszenia praw do tego utworu/ów. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku współdziałania
z Zamawiającym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osób trzecich dotyczących naruszenia
praw do ww. utworu/ów.
5. Wykonawca przy podpisaniu odbioru utworu/ów zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu:
a. listę wszystkich osób biorących udział w wykonaniu utworu/ów, niezależnie od tego, czy wykonywały
czynności na podstawie umów łączących ich bezpośrednio z Wykonawcą, czy też umów łączących ich
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liście dla każdej osoby wskazany
zostanie również podmiot, z którym wiązała go umowa, na podstawie której brał udział
w przygotowaniu utworu/ów,
b. pisemne oświadczenie/a ww. osób potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 3 w zakresie
prawa dysponowania przez Wykonawcę autorskimi prawami majątkowymi i upoważnienia do
korzystania z praw zależnych. Oświadczenia te winny zawierać również stwierdzenie, iż czynności
wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną w zakresie określonym
niniejszą umową nie będą stanowiły naruszenia autorskich praw osobistych każdej z osób, o których
mowa w ust. 5 lit a. Oświadczenia te także winny zawierać stwierdzenie, iż każda z osób, o których
mowa w ust. 5 lit. b. powyżej zobowiązuje się nie wykonywać względem Miasta Poznania autorskich
praw osobistych do utworów w sposób ograniczający możliwość wykorzystywania utworów przez
Miasto Poznań.
6. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia
określonego niniejszą umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych, do utworu oraz
autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: korzystania z utworu,
rozporządzania nim, wprowadzania do niego zmian, modyfikacji, sporządzania jego opracowań oraz
korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie
z utworu, jego opracowań oraz rozporządzanie nim nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Wykonawcy lub
autora/ów, by nie wymagało zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane
jako naruszenie praw osobistych.
7. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
a. z chwilą zapłaty Zamawiającemu za przeniesienie autorskich praw majątkowych i to bez podpisania
odrębnej umowy o skutku rozporządzającym, oraz
b. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól
eksploatacji:
1) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, użytek swoich
jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań
Zamawiającego,
2) wykonywania na podstawie Utworów projektów budowlanych a w dalszej konsekwencji robót
budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,
3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywania twórczych
(lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy opracowań Utworów (w tym
usuwania jej wad),
4) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie papierowej,
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamięci
operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
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5) udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) w dowolnej formie
i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie i publiczne przedstawianie Utworów
także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego
wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były
dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet,
6) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
7) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności na nośnikach wskazanych powyżej,
8) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
9) rozpowszechnianie utworu w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komórkowej, na banerach,
ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczególności na otwartych przestrzeniach, w internecie,
10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stację naziemną,
11) nadawanie za pośrednictwem satelity,
12) reemisja,
13) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie utworu w całości lub we fragmentach, w tym w ramach
kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupełnionego o treści
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych
(bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy)i sponsoringu,
15) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, w tym także
w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej,
16) wprowadzanie zmian, skrótów,
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
18) wprowadzanie utworu do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę,
19) wykorzystywanie utworu w całości lub w części, w celu realizacji przyjętego projektu, w tym również
w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) zmierzających do realizacji
przyjętego projektu, w szczególności poprzez włączanie utworu (lub jego części) do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie utworu instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonego projektu, przy
uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji przedmiotu umowy wynikających z powszechnie
i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb Zamawiającego,
20) wykonanie na podstawie utworu (w tym również zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac
projektowych i wykonawczych.
21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym powyżej.
8. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2017.880 ze zm.) i nie naruszy praw
majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych
osób.
10. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej umowy dzieła nie naruszają żadnych praw
patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich.
11. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi
prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada
wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami w zakresie
określonym w ust. 1 powyżej.
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12. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku
do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia ich autorskich
praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów stanowiących przedmiot Umowy lub ich części,
praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego
lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie
koszty, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku
z takimi roszczeniami.
13. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub podniesienia przez
osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa w ust. 12
powyżej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą
mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób
uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny
koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego
lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie
takim jak określony w Umowie.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie.
Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego,
jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
§4
Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalają, że rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy będą realizowane za pomocą płatności
częściowych. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego wystawiony
przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.
2. Za wykonanie całości przedmiotu umowy oraz przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich określonych
w §3 niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
…………………………………………..zł łącznie z podatkiem VAT, słownie: …………………………………… zł
łącznie z podatkiem VAT.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w trzech ratach z dołu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
faktury za wykonanie świadczenia, tj.:
a. po wykonaniu przedmiotu umowy opisanego w §2 ust. 1 nastąpi wypłata 20% wynagrodzenia
oraz przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich określonych w §3,,
b. po wykonaniu przedmiotu umowy opisanego w §2 ust. 2 nastąpi wypłata 70% wynagrodzenia
c. po wykonaniu przedmiotu umowy opisanego w §2 ust. 3 nastąpi wypłata 10% wynagrodzenia.
4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania
przedmiotu umowy.
5. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
6. Faktury realizowane będą na konto Wykonawcy Nr ……………………………………………………
7. Wystawiane przez Wykonawcę faktury VAT wskazywać powinny następujące oznaczenie Zamawiającego:
„Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, NIP 209-00-01-440”.
8. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi skuteczne uregulowanie należności na rzecz ewentualnych
podwykonawców wykonujących dany zakres prac objętych niniejszą umową (podwykonawcy zaakceptowani
przez Zamawiającego). W przypadku udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia do
faktury VAT, pod rygorem wstrzymania płatności, należy załączyć dowód potwierdzający dokonanie zapłaty
wymaganego podwykonawcy wynagrodzenia.

1.
2.

§5
Termin wykonania przedmiotu umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do 31.12.2018r.
Zamawiające określa jednocześnie terminy etapów częściowych, w których Wykonawca zobowiązuje się:
a. dostarczyć dokumentację, o której mowa w §2, ust. 1 w okresie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy,
b. dokonać czynności o której mowa w §2 ust. 3 w okresie 30 dni od dnia odbioru technicznego
dokonanego przez ZDM, w zakresie przedmiotowej dokumentacji.
§6
Odbiór przedmiotu umowy
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1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń oraz jest w stanie wykonać przedmiot umowy.
2. Przedmiot umowy odbierany będzie częściowo, zgodnie z pracami wyszczególnionymi w §2 umowy.
3. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 2 nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym wraz
z oświadczeniem Wykonawcy, że przekazana dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć.
4. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest
p. ……………………………………… Tel. ……………………. E-mail ………………………………….
5. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do reprezentowania go w trakcie realizacji przedmiotu umowy
jest: p. ……………………………………… Tel. ……………………. E-mail ………………………………….
6. Wymienione w ust. 4 i 5 osoby upoważnione są w imieniu stron do sporządzania i zatwierdzania
częściowych protokołów odbioru prac, potwierdzenia wykonania prac.
§7
Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar
umownych, które naliczy Zamawiający, w następujących przypadkach:
a. _ _ % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §4 ust. 2. niniejszej
umowy, za każdy dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu
określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy,
b. _ _ % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §4 ust. 2. niniejszej
umowy, za każdy dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu
określonego w §5 ust. 2, lit a. niniejszej umowy,
c. _ _ % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §4 ust. 2. niniejszej
umowy, za każdy dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu
określonego w §2 ust. 2, lit. b. niniejszej umowy,
d. 2.000,00 zł za każdorazowo stwierdzony brak dysponowania osobami, o których mowa w §2 ust. 5 i 8
(zapis uzależniony od deklaracji Wykonawcy zawartej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszej umowy – dotyczy ust.8) niniejszej umowy,
e. Nieprzedłożenia wskazanych w §2 ust. 7 umowy dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu –
za każdą osobę poniżej liczby wskazanej w §2 ust. 6 umowy (zapis uzależniony od deklaracji
Wykonawcy zawartej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy),
f. 500 zł za każdy dzień braku ważności certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego (zapis
uzależniony od deklaracji Wykonawcy zawartej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej umowy).
2. W razie nienależytego wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej
w wysokości 10% wartości zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy bez ważnego powodu lub z przyczyn leżących po jego
stronie, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości zlecenia.
4. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, zobowiązany jest do zapłaty kary
umownej w wysokości 10% wartości zamówienia.
5. Wierzytelności Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz obciążenia kosztami zostaną potrącone
z wierzytelności Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy.
6. Jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pokrycia
pozostałej części przez Wykonawcę, na zasadach ogólnych.

1.

§8
Podwykonawstwo

Zgodnie z treścią art. 2 pkt. 9b ustawy Prawo zamówień publicznych umową o podwykonawstwo jest
umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi […] stanowiące część
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2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą, a innym
podmiotem (podwykonawcą).
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w terminie do dwóch tygodni od podpisania
niniejszej umowy, zawartej/zawartych umowy/umów o podwykonawstwo.
Zamawiający zastrzega, iż termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy czynności.
Podwykonawcą realizującym część przedmiotu umowy na zasoby którego powoływał się wykonawca
wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania wiedzy i doświadczenia (na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie części przedmiotu umowy przez Podwykonawców (w zakresie
określonym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy), na zawarcie umów,
z którymi, Wykonawca otrzymał zgodę Zamawiającego tj.:
a. ………………………………………………………………………………..,
b. ………………………………………………………………………………….
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1. Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego
w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ.
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową, wobec Zamawiającego i osób trzecich,
za szkody wynikające z działania lub zaniechania Podwykonawców, w takim samym stopniu jak za działania
własne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w przypadku
wykonywania powierzonych prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez podwykonawców,
na zawarcie umów z którymi Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego. W przypadku odstąpienia
Zamawiającego od niniejszej umowy zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy § 10 niniejszej umowy.
§9
Rękojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiającego w szczególności za wady dokumentacji stanowiącej przedmiot
umowy (które wynikają: z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania dokumentacji
lub jej części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy), zmniejszające jej wartość
lub użyteczność, zwłaszcza za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami
technicznymi.
2. O wszelkich ujawnionych w trakcie trwania rękojmi wadach dokumentacji Zamawiający poinformuje
Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich wykrycia.
3. Wykonawca zawiadomiony na podstawie ust. 2, zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad
i uwzględnienia uwag wniesionych przez Zamawiającego w terminie do7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawcę zawiadomienia o wadach, chyba że Strony uzgodnią inny termin.
4. W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający ma prawo usunąć wadę
we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się w całym okresie rękojmi do wyjaśniania wątpliwości i uwag Zamawiającego
do przedmiotu umowy.
6. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i ustalają, że uprawnienia Zamawiającego
z tego tytułu wygasają w stosunku do Wykonawcy po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego, w zakresie o którym mowa w § 2 ust. 2.
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7. Strony ustalają, że za datę zakończenia okresu rękojmi przyjmuje się, dzień sporządzenia „bezusterkowego
protokołu odbioru po zakończeniu rękojmi”. Czynność o której mowa w zdaniu poprzednim, odbywać się
będzie na pisemny wniosek Wykonawcy.
§ 10
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy
Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy. Podstawą rozliczeń między stronami będą faktycznie wykonane i odebrane elementy rozliczeniowe.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
a. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację prac, według stanu na dzień odstąpienia,
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiający
zobowiązany jest do:
a. Dokonania odbioru przerwanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania
części umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia,
b. Pokrycia poniesionych przez Wykonawcę i udokumentowanych kosztów, a związanych z wykonaniem
niniejszej umowy.
§ 11
Zmiany do umowy
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Przesłanki dopuszczające możliwość
wprowadzenia zmian do umowy określa pkt. 21 SIWZ.
2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy,
a określonych w SIWZ.
3. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy nie przesądza
o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało
szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia
zmiany w treści umowy.
4. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem nieważności.

1.

§ 12
Ochrona środowiska

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony środowiska. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Systemu
Zarządzania Zamawiającego oraz Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych dostępnych pod
adresem internetowym: http://zdm.poznan.pl/pl/wykaz-znaczacych-aspektow-srodowiskowych i
zobowiązuje się do uwzględnienia tych zapisów przy realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1 przy
realizacji przedmiotu umowy.
3. Naruszenie wymogu określonego w punkcie 1 skutkować będzie :
a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed
rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,
b) uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
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§ 13
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i ustawy Kodeks cywilny.
2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony w przypadku nie dojścia
do porozumienia poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu Sądowi Powszechnemu w Poznaniu.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje Zamawiający
i 1 egz. Wykonawca.
Załączniki:
1. Wykaz osób,
2. Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3. Formularz ofertowy
4. Wytyczne.

……………………………………….

……………………………………..

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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