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W dniu
2019 r. w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto Zgierz NIP 732-20-37-248,
REGON 472057721 zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowanym
przez:
Przemysława Staniszewskiego - Prezydenta Miasta Zgierza
przy kontrasygnacie Grażyny Meli - Skarbnika Gminy Miasto Zgierz
a
ul...,
NIP

wpisanym do
REGON

reprezentowanym przez:
zwanym dalej w tekście "Wykonawcą", w rezultacie dokonania przez Zamawiającego
wyboru oferty w trybie konkursu ofert, znak sprawy: IR.2.KO.2019 została zawarta
umowa następującej treści:
§1[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania analizę obszaru
zasilania wraz z koncepcją budowy podstacji trakcyjnej dla potrzeb obecnej
i przyszłej przebudowy linii tramwajowych w Zgierzu w zakresie obejmującym
3 odcinki: I odcinek od granicy administracyjnej z miastem Łódź do węzła
rozjazdowego Kurak, II odcinek od węzła Kurak do pętli na Placu Kilińskiego,
III odcinek od węzła Kurak do granicy miasta Zgierza (przyszła pętla
Proboszczewice).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą
starannością oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy wykonany będzie przez osoby
posiadające stosowne i wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.
4. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu
umowy w wersji papierowej (4 egzemplarze) oraz elektronicznej na płycie CD
(1 egzemplarz).
5. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy wszystkie niezbędne
dokumenty umożliwiające ustalenie stanu faktycznego i projektowanego.

Wykonawca zobowiązuje
uprawnionego projektanta.
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§2.
[WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

1. Wynagrodzenie umowne, zgodnie z ofertą wynosi brutto
zł, słownie złotych:
00/100 w tym podatek VAT (23%) zgodnie z ofertą
Wykonawcy i ma formę wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszystkie wymagane prawem
podatki i opłaty oraz wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z realizacją
przedmiotu umowy.
3. Rozliczenie miedzy Stronami nastąpi na podstawie faktury VAT.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie należycie wykonany i odebrany bez
zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiot umowy na podstawie protokołu
zdawczo - odbiorczego.
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na konto Wykonawcy.
6. Za datę wykonania płatności Strony uznają dzień złożenia przez Zamawiającego
bankowego polecenia przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy.
7. Wykonawca dokona poprawek/ uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego w
przedmiocie umowy bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 7 dni od daty
ich zgłoszenia.
8. Nieusunięcie poprawek/ uzupełnień w terminie określonym w ust. 7 spowoduje
zlecenie dokonania poprawek/ uzupełnień osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
9. Faktura VAT wystawiona będzie na:
Gmina Miasto Zgierz
Plan Jana Pawła 1116
95-100 Zgierz
NIP 732-20-37-248
§3.
[TERMIN WYKONANIA]

Termin wykonania: 75 dni od daty podpisania umowy.
§4.
[ PRAWA AUTORSKIE ]

1. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do przedmiotu umowy określonego w § 1 bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiający ma prawo wykorzystać przedmiot umowy w
dowolny sposób w swojej działalności, w całości lub części na następujących
polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu - wytwarzania
jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem
przedmiot został utrwalony,

albo egzemplarzami,

na

których

c) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu w sposób inny niż określony
powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie przedmiotu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 przenosi na
Zamawiającego wyłącznie prawo na wykonywanie zależnych praw autorskich
w zakresie niezbędnym do wykorzystania przedmiotu umowy przez
Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienia praw autorskich majątkowych
zawiera się w kwocie wynagrodzenia określonego w § 2 umowy. Wykonawcy
nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu
umowy na poszczególnych polach eksploatacji.
§5.
[KARY UMOWNE; ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE]

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień
zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w § 2
ust. 7 w wyznaczonym terminie.
4. W razie niewykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia
określonego w § 2 ust. 1.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia kar
umownych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§6.
[ZMIANA UMOWY]

1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą
Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy będą możliwe wówczas, jeżeli:

a. nie będą dotyczyły istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy albo
b. okażą się korzystne dla Zamawiającego, przy czym korzystność zmiany
rozpatrywana będzie przez Zamawiającego w ujęciu subiektywnym, w
odniesieniu
do konkretnego stanu faktycznego i całokształtu praw
i obowiązków Zamawiającego wynikających z zawartej umowy albo
c. konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których przy
zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy, w szczególności w przypadkach:
i.

istotnej zmiany na rynku walutowym,

ii.

istotnej zmiany na rynku ekonomicznym,

iii.

istotnej zmiany
obowiązujących,

iv.

istotnej,
odbiegającej
atmosferycznych, itp.

prawa

-

zmiany

od

3. Odnośnie
zmiany
terminu
realizacji
w szczególności, dopuszcza zmianę:

przepisów

normy,

zmiany

zamówienia

powszechnie
warunków
Zamawiający,

a) jeżeli uzasadniona będzie okolicznościami leżącymi po stronie
Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową zdolnościami
płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi;
b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna strona nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
c) nawet jeśli opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:
i.

Wykonawca powiadomi zamawiającego najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu wykonania umowy o niemożliwości wykonania w
terminie przewidywanym;

ii.

Wykonawca zaproponuje nowy termin, o którym mowa w lit. i.,
możliwy do przyjęcia przez Zamawiającego;

iii.

Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu odpowiednie, możliwe do
przyjęcia i dla niego korzystne w powstałej sytuacji zrekompensowanie powstałego opóźnienia.
§7[ JEDNOSTRONNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY ]

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.

§8.
[SPORY]

1. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich
sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w
bezpośrednim bądź pośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich
negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji Strony nie będą w
stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny.
§9-

[ ODESŁANIE ]

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§10.
[ ZAŁĄCZNIKI ]

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1. Opis przedmiotu i warunków wykonania zamówienia .

- załącznik nr

1,

2. Oferta Wykonawcy

- załącznik nr

2.

§11.
[LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY]

Umowę sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.

Zamawiający:

Podinspektor

Wykonawca:
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