UMOWA ZLECENIE NR IPI………….2019
z dnia ………………..r.
zawarta pomiędzy:
Miastem Poznań reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
w Poznaniu - Radosława Ciesielskiego
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
NIP 209-00-01-440, REGON 631257822
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
a
……………………………………………………
z siedzibą: ………………………………………..
NIP: ……………………..; REGON:…………….
reprezentowanym przez…………………………..
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą,
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Zleceniobiorcę następujących prac :
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Plebańskiej od ul. Rejtana
w kierunku linii tramwajowej.
1.
2.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji
projektowej opisanej w § 2 niniejszej Umowy.
Przedmiot umowy określony jest szczegółowo w zapytaniu stanowiącym integralną część
niniejszej Umowy, a będącym załącznikiem do niniejszej umowy.
§2
Zakres przedmiotu umowy

1.

Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy wskazany w § 1 stanowi wykonanie w wersji
drukowanej/elektronicznej i przekazanie Zleceniodawcy następujących opracowań:
 materiały na pozwolenie na budowę – 2 egz.
 materiały do zgłoszenia zamiaru budowy – 2 egz.
 wniosek o wydanie decyzji zrid w 2 egz. wraz z niezbędnymi załącznikami. Załączniki
graficzne (projekty podziałów i mapa z przebiegiem drogi) – 7 egz.
 projekt budowlany (5 egz.),
 projekt wykonawczy (5 egz.),
 projekt kanalizacji teletechnicznej (projekt kanału technologicznego) (5 egz.),
 projekt usunięcia lub zabezpieczenia kolizji odrębnie dla każdej branży (5 egz.),
 dokumentacja geotechniczna i odwierty w nawierzchni (5egz.)
 projekt organizacji ruchu, zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu (5 egz.),
 inwentaryzację istniejącej zieleni, w odległości 5 m od projektowanej budowli (3egz).
W inwentaryzacji należy określić: nazwę polską gatunkową i rodzajową, obwód pnia
mierzony na wysokości 5 i 130 cm (bądź powierzchnię w m2 w przypadku krzewów),
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średnicę rzutu korony, określenie stanu zdrowotnego roślin. Spośród roślin
wytypowanych do wycinki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, należy
oznaczyć te, które wymagają uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na ich
uśnięcie i te, których wycinka nie wymaga uzyskania decyzji oraz zestawić w
osobnych tabelach obie grupy roślin. Do inwentaryzacji należy załączyć dokumentacje
fotograficzną, a wyniki inwentaryzacji należy zestawić w tabeli.
projekt zieleni wraz z projektem ewentualnych nasadzeń rekompensacyjnych (5 egz.),
kosztorys inwestorski, przedmiary robót oraz przedmiary robót oferta (3 egz.)
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.),
projekt budowlany, wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiary robót,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji
elektronicznej na CD w 2 egz.. Przedmiar robót oferta należy zapisać w formie
odrębnego pliku w formacie Excel na tej samej płycie CD,
całość dokumentacji należy przedstawić w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz
w wersji edytowalnej *.dwg, *.doc, *.xls, kosztorysy w *.ath, *.xls.

Całość dokumentacji należy przekazać również w formie elektronicznej w 2 egz. na płycie
CD (zapis w formacie .pdf oraz w formie edytowalnej *.dwg, *.doc, *xls), z dodatkowym
uwzględnieniem przedmiaru robót – oferta, który należy zapisać na nośniku danych
w formacie .xls Przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zleceniodawcy.
Zleceniodawca potwierdzi na protokole zdawczo – odbiorczym dokonanie czynności
przekazania dokumentacji (całości lub jej części).
2. Podpisanie odbioru dokumentacji na protokole zdawczo – odbiorczym w ciągu 30 dni
od daty jej przekazania po uprzednim stwierdzeniu przez Zleceniodawcę zgodności
otrzymanych od Zleceniobiorcy opracowań pod kątem wymogów wskazanych w
zapytaniu ofertowym.
3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany (bez stwierdzonych zastrzeżeń) przez
Zleceniodawcę odbiór dokumentacji na protokole zdawczo - odbiorczym.
§3
1.

2.
3.

4.

Zleceniobiorca dołączy do dokumentacji projektowych własne oświadczenie
potwierdzające, że jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami
techniczno
budowlanymi
oraz
wytycznymi
i
została
wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Zleceniobiorca, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień
i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie
obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Zleceniobiorca oświadcza, że przedmiot opracowań wynikających z niniejszej Umowy
zostanie opisany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zm.) w szczególności,
że nie zostanie opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
chyba że jest to uzasadnione specyfiką rozwiązania, a wskazaniu temu towarzyszą
wyrazy „lub równoważny”. W przypadku wskazania w przedmiocie opracowania znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia Zleceniobiorca określi minimalne parametry
i/lub cechy i/lub właściwości, których spełnienie skutkować może uznaniem innego
rozwiązania niż opisane w opracowaniu stanowiącym przedmiot niniejszej Umowy
za równoważne.
Zleceniobiorca oświadcza, że w razie zaistnienia w trakcie trwania rękojmi, o której
mowa w § 5 pkt 5 niniejszej Umowy wątpliwości interpretacyjnych co do zapisów
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5.
6.
7.

8.

zawartych w dokumentacji projektowej, zobowiązany będzie do udzielenia wyjaśnień na
żądanie zgłoszone przez Zleceniodawcę, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do współpracy z Zleceniodawcą i działania na jego rzecz
w całym okresie realizacji Umowy.
Zleceniobiorca bez dodatkowego wynagrodzenia, przed ogłoszeniem przetargu na
roboty budowlane, wykona aktualizację kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż
w terminie 14 dni od daty zlecenia.
Zleceniobiorca z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie,
jest zobowiązany także :
a. brać udział, na każdym etapie Umowy, w konsultacjach prowadzonych przez
Zleceniodawcę lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego
wsparcia Zleceniodawcę;
b. przedstawiać do 5-go dnia każdego miesiąca raport z postępu prac;
c. wpisywać na bieżąco (do aplikacji ZDM lub drogą mailową) informacji o
wykonaniu „kamieni milowych” określonych na początku przez projektanta w
załączonym do umowy harmonogramie realizacji zadania oraz uzupełnieniach i
dodawanych przez Zamawiającego nowych „kamieni milowych” podczas całego
okresu projektowania;
d. realizować zadanie zgodnie z przedłożonym harmonogramem.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienie nadzoru autorskiego na budowie za kwotę
ryczałtową podaną w ofercie (za 1 pobyt na budowie) , przy założeniu, że inwestycja
będzie realizowana w terminie 4 lat od daty przekazania przez projektanta uzgodnionej
dokumentacji projektowej.

§4
Termin realizacji umowy
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.03.2020r.
§5
Rękojmia
1.

2.
3.

4.
5.

Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy 12-miesięcznej rękojmi na wykonaną
dokumentację. Z tego tytułu Zleceniobiorca jest odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy
za wady dokumentacji projektowej, zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w
szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami
technicznymi.
O wszelkich ujawnionych w trakcie trwania rękojmi wadach dokumentacji projektowej
Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich
wykrycia.
Zleceniobiorca zawiadomiony na podstawie pkt 2, zobowiązany jest do nieodpłatnego
usunięcia wad i uwzględnienia uwag wniesionych przez Zleceniodawcę w terminie do
7 dni od daty otrzymania przez Zleceniobiorcę zawiadomienia o wadach, chyba że Strony
uzgodnią termin późniejszy.
W przypadku nie usunięcia wady dokumentacji projektowej w terminie określonym
w pkt 3, Zleceniodawca ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie na koszt
Zleceniobiorcy.
Strony rozszerzają odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu rękojmi za wady
dokumentacji i ustalają, że uprawnienia Zleceniodawcy z tego tytułu wygasają
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w stosunku do Zleceniobiorcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności podmiotu
realizującego inwestycję budowlaną z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji.
§6
Wynagrodzenie
1.

2.

3.

Strony niniejszym ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ................................. zł (cena netto)
+ 23% VAT czyli łącznie ………….. zł (słownie: ……………………………..
…………../100).
Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez
Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury przez Zleceniobiorcę i potwierdzonej
przez Zleceniodawcę w zakresie terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. Dniem zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zleceniodawcę.
Wystawiane przez Zleceniobiorcę faktury VAT wskazywać powinny następujące
oznaczenie Zleceniodawcę:
Miasto Poznań
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
NIP 209-00-01-440
§7
Zasady współpracy

1.
2.
3.
4.
5.

Strony niniejszej umowy zobowiązują się do pełnej i opartej na wzajemnym zaufaniu
współpracy w ramach realizowanej umowy.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy z należytą
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z przedłożonym harmonogramem.
Zleceniobiorca zapewnia, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz środki niezbędne
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Zleceniodawca zobowiązuję się do udostępniania Zleceniobiorcy wszelkich informacji
i danych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.
§8
Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

1.
2.

Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy innej osobie tylko za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania osób, o których mowa w ust. 1,
jak i osób za pomocą których realizuje przedmiot niniejszej umowy, jak za własne
działania i zaniechania.
§ 9*
Prawa autorskie

1.

W ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 3 niniejszej umowy zlecenia,
Zleceniobiorca:
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a) przenosi na Zleceniodawcę – odpłatnie w wysokości: …………………. PLN (łącznie
z
podatkiem
VAT),
słownie:
...……………………………………………
…………………………………………… lub nieodpłatnie (niepotrzebne skreślić) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy
zlecenia oraz broszury, zwanych dalej utworami;
b) zezwala Zleceniodawcy do wykonywania przysługujących autorom dokumentacji
autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji
oraz opracowań dokumentacji, w tym usuwania jej wad jeżeli autor odmówi
Zleceniodawcy ich wykonania – zgoda na wykonywania prawa zależnego.
2. Zleceniobiorca wskaże na fakturze wystawianej Zleceniodawcy, wartość autorskich praw
majątkowych w odrębnej pozycji, nawet w przypadku, gdy ich przeniesienie nastąpi
nieodpłatnie.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie, o których mowa
w pkt. 1 lit. a) do przedmiotu umowy zlecenia. W przypadku korzystania z usług
podwykonawców Zleceniobiorca zobowiązany jest przestawić Zleceniodawcy dokument
potwierdzający
przeniesienie
na
jego
rzecz
tychże
praw.
W przypadku praw wskazanych w pkt. 1 lit. b) Zleceniobiorca dostarczy Zleceniodawcy
oświadczenia poszczególnych autorów przedmiotu umowy zlecenia wyrażające zgodę
na wykonywanie przypisanych im autorskich praw osobistych przez Zleceniodawcę.
4. Nabycie przez Zleceniodawcę praw, o których mowa w pkt 1, następuje:
a) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy zlecenia
Zleceniodawcy, oraz
b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących
pól eksploatacji:
 użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zleceniodawcy,
 utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),
 zwielokrotnianie utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, technika światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej samej
formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
 wyświetlanie i publicznego odtwarzania utworu,
 nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
 nadawanie za pośrednictwem satelity,
 reemisja,
 wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
 wykorzystanie w utworach multimedialnych,
 wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,
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 wprowadzanie zmian, skrótów,
 sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
 publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez niego wybranym.
5. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do utworów, Zleceniodawca,
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wykonując umowę zlecenie będzie przestrzegał
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn. Dz.U.2017.880 z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,
a utwory przekaże Zleceniodawcy w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
§ 10
Kary umowne
1.

2.
3.
4.

Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy kary umowne :
a) z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia ustalonego brutto w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień
opóźnienia.
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie
Zleceniobiorcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy.
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności
Zleceniobiorcy w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy.
Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
w przypadku nie pokrycia przez kary umowne powstałych szkód.
§ 11
Zobowiązanie do poufności

Wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zleceniobiorcę w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zleceniodawcy nie zostaną
ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części ani w całości bez pisemnej zgody
Zleceniodawcy, o ile nie wynika to z niniejszej umowy lub nie służy jej realizacji.
§ 12
Ochrona środowiska
1.
2.
3.
4.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa
powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.
Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Systemu Zarządzania
Zleceniodawcy oraz Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych i zobowiązuje
się do uwzględnienia tych zapisów przy realizacji przedmiotu umowy.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym
mowa w ust. 1 i 2, przy realizacji przedmiotu umowy.
Naruszenie zasad w zakresie norm określonych w ust. 1 i 2 skutkować będzie:
a) obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na
koszt Zleceniobiorcy;
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b) uprawnieniem do odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących
po stronie Zleceniobiorcy.
§ 13
Rozstrzyganie sporów
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zleceniodawcy.
§ 14
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zmiany jak i uzupełnienia treści Umowy muszą być dokonywane wyłącznie
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony (forma pisemna pod rygorem
nieważności).
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa Zleceniodawca.

……………………………..
Zleceniodawca

…………………………….
Zleceniobiorca
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