Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego DR.032.47.2020
Projekt umowy
UMOWA - projekt
nr DR.032.47.2020
Przegląd zadrzewienia – „Park Braniborski”
Zawarta w dniu.................................... w Zielonej Górze pomiędzy: Miastem Zielona Góra – Urzędem
Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra NIP: 973-100-74-58, REGON 970770178
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego, zwanym w treści umowy
„Zamawiającym” z jednej strony, a ................................................... ................................ .................................
.................................................................................................................................................................,
wpisaną do ceidg/krs, NIP ............................., REGON, ........................... zwaną w treści umowy
„Wykonawcą” z drugiej strony, o następującej treści:
§1
Zamawiający na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
przedmiot zamówienia pn. Przegląd zadrzewienia – „Park Braniborski” w zakresie i na zasadach
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy
i integralną część umowy.
1.
2.

§2
Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym
w zapytaniu ofertowym oraz ofertą Wykonawcy.
Opracowanie w formie tekstowej wraz z mapami zasadniczymi należy przedłożyć w formie
drukowanej w 5 egzemplarzach oraz w edytowalnym formacie, umożliwiającym ich otwarcie
i edytowanie przez Zamawiającego

§3
1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy od dnia jej podpisania do dnia 10 grudnia 2020 r.
2. Za dzień wykonania całości przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu całości robót i gotowości do odbioru.
W przypadku nie odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy uznaje się, że termin
wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 nie został dotrzymany.
§4
Zamawiający oświadcza, że nazwa firmy, imię i nazwisko Wykonawcy oraz informacja o wysokości
wynagrodzenia stanowią informacje publiczne i mogą być udostępniane w trybie przepisów o dostępie
do informacji publicznej.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, niezbędnymi do
należytego zrealizowania przedmiotu umowy określonego w §1 i zobowiązuje się wykonać
zamówienie ze szczególną starannością, według najlepszej wiedzy i umiejętności,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i przyjętych standardów, z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, wykorzystując w tym celu
wszystkie posiadane możliwości, a także mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał jedynie
materiały, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych
praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź
innych praw własności przemysłowej. W przypadku naruszenia, powyższych praw, wyłączną
odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie i kompletność wymaganych danych.
5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje niezbędne mapy, pisma i inne
dokumenty potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku niekompletności opracowania objętego niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany

jest do wykonania opracowania uzupełniającego i pokrycia w całości kosztów jego wykonania.
7. Prace wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców
w zakresie określonym w ofercie.
8. Powierzenie wykonania czynności przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działanie lub
zaniechanie.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że będzie twórcą opracowania będącego przedmiotem umowy i że nie
będzie ono obciążone prawami na rzecz osób trzecich.
2. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania i
materiałów stanowiących przedmiot umowy, z chwilą przekazania ich przez Wykonawcę bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
3. Przeniesienie praw majątkowych do opracowania vi materiałów stanowiących przedmiot umowy
stanowiących przedmiot umowy określonych w § 1 niniejszej umowy nie jest ograniczone
czasowo ani terytorialnie.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia przedmiotu umowy - wytwarzania określoną techniką
egzemplarzy przedmiotu umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określono powyżej publicznego wykonania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania remitowania, a także
publicznego udostępniania przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet;
4) wykorzystaniu do opracowania innych dokumentów i materiałów koniecznych do zrealizowania
zamówienia, w tym również do wprowadzania ewentualnych modyfikacji bez uzyskania
odrębnej zgody Wykonawcy.
§7
Do wzajemnych kontaktów i koordynowania spraw związanych z realizacją zakresu merytorycznego
umowy wyznaczone zostały następujące osoby:
1) ze strony Zamawiającego:
Urszula Podgajna: Urząd Miasta Zielona Góra, Departament Rozwoju Miasta – Biuro Ochrony
Środowiska, tel. 68 45 44 639, Katarzyna Rogowska: Urząd Miasta Zielona Góra, Departament
Rozwoju Miasta – Biuro Ochrony Środowiska, tel. 68 45 44 663; ochronasrodowiska@um.zielonagora.pl;
2) ze strony Wykonawcy:
......................................................................................................................., tel. .......................
mail …………………………………………
§8
1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
stanowiącej przedmiot umowy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy bez dodatkowej opłaty do dokonania
wszelkich uzupełnień i poprawek, jakie mogą zaistnieć w trakcie jego realizacji oraz w wyniku
spełnienia warunków procedury tworzenia ww. dokumentów.
3. Wykonawca dołączy do opracowania oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami, wytycznymi oraz, że zostało wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady w przedmiocie umowy, Zamawiający
odmawia odbioru do czasu usunięcia wad i wyznacza termin na ich usunięcie.
5. W przypadku wad i usterek Zamawiający wskaże na czym te usterki lub wady polegają i wyznaczy
ich termin bezpłatnego usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Przez wady i usterki należy
rozumieć niezgodność przedstawionych materiałów z zakresem rzeczowym zamówienia.
§9
1. Podstawą do rozliczenia należności za wykonanie przedmiotu umowy będzie faktura VAT

wystawiona przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu protokołu
zdawczo-odbiorczego.
2. Płatnikiem usługi jest Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra z siedzibą przy
ul. Podgórnej 22 w Zielonej Górze [NIP 9731007458], który dokona przelewu kwoty
wynagrodzenia
należnego
Wykonawcy
na
Jego
konto
numer
…………………………………………………………………................................................................
w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Fakturę należy wystawić na:
Nabywca: Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
NIP: 973-100-74-58
Odbiorca: Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
skrzynka PEPPOL 5907653846045
4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 10
1. Ustala się wartość wynagrodzenia wykonania przedmiotu umowy na kwotę netto
.................................. złotych (słownie: ............................................................................................)
+ ..........% VAT – co stanowi łączną kwotę brutto
.............................. złotych
(słownie:.........................................................................................................................).
Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega żadnym przeliczeniom cen, obejmuje wszelkie
narzuty i dodatki dla Wykonawcy, łącznie z podatkiem VAT,
2. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nie przewidziane
w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z czynnościami związanymi
z wykonywaniem umowy.
§ 11
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na opracowania określone w § 1. Termin
gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
2. W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji, nadających się do usunięcia, Zamawiający może
żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie.
3. Koszty usuwania wad i błędów w czasie trwania gwarancji ponosi Wykonawca.
§ 12
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonego od przekroczenia terminu realizacji umowy,
b) za zwłokę w usunięciu wady - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,
c) z tytułu odstąpienia od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) lit a).
3. W przypadku, gdy wartość szkody przekroczy wartość kary umownej Stronom przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej określonej w nocie księgowej,
wystawionej przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zapłata/potrącenie kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych za poniesioną szkodę.
§ 13
1. Strony postanawiają, iż przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia
lub/i nie kontynuuje go pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
e) gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową;
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez uzasadnionej
przyczyny odmawia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego, o którym mowa w § 8
umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem
nieważności.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
§ 14
1. W okresie obowiązywania umowy, a także w okresie po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub
stwierdzeniu jej nieważności, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy
wszelkich informacji dotyczących opracowania wykonanego na podstawie niniejszej umowy.
2. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być scedowane lub w inny sposób przeniesione
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
§ 15
1. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy zapewni Zamawiającemu pełny wgląd we
wszystkie dokumenty i materiały związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokonywanym przez Zamawiającego, w zakresie
prawidłowej realizacji umowy i udostępnić dokumenty i materiały związane z realizacją umowy.
§ 16
Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą
być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.
§ 17
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55).
§19
Sprawy sporne między Stronami wynikłe na tle realizacji umowy, po wyczerpaniu postępowania
ugodowego, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§2 0
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiającego.
Wykonawca:

Zamawiający:

