
           Wzór umowy

UMOWA

zawarta w …………..  dnia ………….. pomiędzy  
Państwowym  Gospodarstwem Wodnym Wody  Polskie,  ul.  Grzybowska  80/82,  00  –  844
Warszawa, Zarządem Zlewni w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 50               
NIP  527-28-25-616 REGON  368302575 
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………, na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, którego odpis stanowi załącznik nr … do niniejszej
Umowy,
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”;
a 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
NIP  .....................................               REGON .........................................
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”;
zwanymi łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”.

o następującej treści:
§ 1

Oświadczenia Wykonawcy

 1. Wykonawca oświadcza, że:
a. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania  dokumentacji
            technicznej;
b. Posiada wymagane uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca oświadcza, że jest członkiem Okręgowej Izby

Architektów/Inżynierów Budownictwa w ..................................... zarejestrowanym pod
numerem ..................................... .
3. Zaświadczenie  o  przynależności  Wykonawcy  do  Okręgowej  Izby
Architektów/Inżynierów Budownictwa stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania : Dokumentację 
techniczną naprawy nabrzeża Wistka na lewym brzeg rzeki Wisły w m. Leszkowy 
(dz.nr279/1, 280 obręb Leszkowy) . 

2. Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej obejmować będzie :

-   projekt techniczny wykonawczy
-   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
-   przedmiar robót 
-   kosztorys inwestorski
-   informacja BIOZ

§ 3
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Termin wykonania

1. Termin wykonania dokumentacji technicznej Strony ustalają   do  dnia 15.12.2018r.
2. W trakcie wykonywania dokumentacji technicznej Zamawiający umożliwi Wykonawcy
w niezbędnym, koniecznym do wykonania Umowy zakresie, dostęp do obiektu będącego
przedmiotem umowy.

§ 4

Wykonanie i odbiór dokumentacji technicznej

1. Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać stanowiącą  przedmiot  umowy z materiałów
własnych, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej .
2. Sporządzona dokumentacja techniczną   powinna być wykonana przez Wykonawcę z
należytą  starannością,  w sposób  zgodny z obowiązującymi  przepisami  prawa,  a także z
uwzględnieniem zasad sztuki  budowlanej  w czterech egzemplarzach w wersji  papierowej
oraz na nośniku elektronicznym.
3. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego odbioru dokumentacji  technicznej
stanowiącej przedmiot Umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr … do niniejszej
Umowy. 

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie dokumentacji technicznej naprawy  nabrzeża stanowiącego przedmiot
niniejszej  Umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  kwocie  brutto  …...................
(słownie:
…................................................................................................................................................
......), które obejmuje podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wynagrodzenie  płatne  będzie  w terminie  30 dni  kalendarzowych  od  daty  odbioru
ekspertyzy na rachunek bankowy Wykonawcy nr …. …..w banku …
3. Zaplata  wynagrodzenie  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego. 
4. Wynagrodzenie stanowi pełne wynagrodzenie za całkowite i  kompletne wykonanie
ekspertyzy stanu technicznego nabrzeża z zachowaniem zgodności z wszystkimi warunkami
niniejszej  Umowy  oraz  pokrycie  wszystkich  kosztów  oraz  wydatków  poniesionych  lub
związanych z realizacją ekspertyzy będącej przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 6

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację techniczną naprawy nabrzeża w
terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy oraz w stanie wolnym od jakichkolwiek
wad.
2. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  treść  wykonanej  dokumentacji
technicznej , zawarte w niej stwierdzenia i wnioski, jak również wady które mogą się ujawnić
podczas robot budowlanych realizowanych na podstawie rekomendacji i zaleceń zawartych
w dokumentacji technicznej nabrzeża. Tym samym Zamawiający uprawniony jest do żądania
od Wykonawcy odszkodowania za wszelkie poniesione szkody będące bezpośrednim albo
pośrednim rezultatem błędów zawartych w ekspertyzie sporządzonej przez Wykonawcę.
3. Wykonawca  nie  może,  bez  zgody  Zamawiającego,  powierzyć  wykonania
dokumentacji technicznej naprawy nabrzeża innej osobie. Wymagana zgoda Zamawiającego
musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
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4. W ramach realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności
do:
a) zapewnienia specjalistycznego wykonawstwa dokumentacji technicznej nabrzeża.
b) naprawienia  wszelkich  zniszczeń  lub  uszkodzeń  dokonanych  w  majątku
Zamawiającego  w  związku  z  wykonywaniem  wizji  lokalnych  niezbędnych  do  wykonania
dokumentacji technicznej ,
c) wykonania dokumentacji technicznej    zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz zasadami sztuki budowlanej.

§ 7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającego do dnia zawarcia
niniejszej Umowy opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej  działalności  gospodarczej,  na  kwotę  nie  niższą  niż  wartość  Zamówienia,
ważnej  przez  cały  okres  obowiązywania  niniejszej  Umowy.  Kserokopia  polisy  wraz  z
dowodem uiszczenia składek stanowi załącznik nr … do niniejszej Umowy. 
2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odnowienia  w  trakcie  obowiązywania  niniejszej
Umowy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności
gospodarczej. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, nie później niż w
terminie  5  dni  kalendarzowych  przed  upływem  okresu  ważności  dotychczasowej  polisy,
nowej  polisy  ubezpieczenia  potwierdzającego,  iż  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  zamawiającemu  potwierdzenia
dokonania zapłaty kolejne raty składki w terminie 5 dni kalendarzowych od upływu terminu
zapłaty kolejne raty.
5. Zamawiający uznaje ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej zawarte w ramach
przynależności do izb zawodowych. 

§8

Odstąpienie

1. Zamawiający  ma  prawo  odstąpienia  od  niniejszej  Umowy  w  następujących
przypadkach:
1) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonania dokumentacji technicznej w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia przekazania dokumentów, mimo uprzedniego wezwania go przez
Zamawiającego,
2) gdy  Wykonawca  przerwał  z  przyczyn  leżących  po stronie  Wykonawcy  wykonanie
dokumentacji technicznej  i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowe,
3) gdy Wykonawca wykonuje dokumentację techniczną  w sposób niezgodny z niniejszą
Umową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy powinno zostać złożone w formie
pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni roboczych od zaistnienia okoliczności
wskazanych w ust. 1.

§ 9

Kary Umowne

1. Strony ustalają następujące kwoty kar umownych:
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a) za  odstąpienie  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia ;
b) za  odstąpienie  Wykonawcy  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego,
Zamawiający płaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia;
c) za  zwłokę  w  wykonaniu  umowy  Wykonawca  płaci  karę  w  wysokości  1%
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
2. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości  wynagrodzenia za
ekspertyzę stanu technicznego nabrzeża.
3.  Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Strony mają prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10

 Majątkowe prawa autorskie

1. Z  chwilą  odebrania  dokumentacji  technicznej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca
przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji
technicznej   nieograniczone  czasowo  i  terytorialnie  na  następujących  polach
eksploatacji:

1)  w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu  -  wytwarzanie  określoną  techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;

2)  w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  utwór  utrwalono  -
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie oraz nadawanie i  reemitowanie,  a
także publiczne udostępnianie  utworu w taki  sposób,  aby każdy mógł  mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.  Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na własność Zamawiającego
przechodzą  także  wszelkie  nośniki,  na  których  utrwalono  ekspertyzę  przekazaną
Zamawiającemu. 

3.  Wynagrodzenie  za przeniesienie  majątkowych praw autorskich  obejmuje  wszystkie
pola eksploatacji i objęte jest wynagrodzeniem, o którym mowa § 5 niniejszej Umowy. 

 

§ 11

Postanowienia Końcowe

1. Przedstawicielami Stron będą:
a) dla Zamawiającego: …
b) dla Wykonawcy: …
2. Wszelkie pisma i oświadczenia związane z niniejszą Umową i jej wykonaniem będą
kierowane na poniższe adresy ze skutkiem doręczenia:
a) dla Zamawiającego: ….
b) dla Wykonawcy: …
Każda zmiana adresu wymaga zawiadomienia drugiej Strony. Brak zawiadomienia oznacza,
że pisma i oświadczenia będą kierowane na dotychczasowy adres ze skutkiem doręczenia.
3. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
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1) …………………………………………………..……..,
2) ……………………………………………………………
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej  Umowy i jej  wykonania w pierwszej
kolejności będą rozstrzygane przez Strony polubownie. 
5. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu polubownie każda ze Stron może przekazać
spór do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu dla miejsca wykonania robót. 
6. Każda  ze  stron  niniejszej  Umowy  została  parafowana  przez  Zamawiającego  i
Wykonawcę. 
7. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  Umową zastosowanie  mają  odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane ( dz. U.
2017 rok poz. 1332 ze zm.).
8. Wszelkie  zmiany  niniejszej  Umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.
9. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA
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