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Załącznik nr 2 do SIWZ

U M O WA–WZ Ó R
zawarta w dniu ................................... w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul. J. Lompy
19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – ………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
* gdy Wykonawcą jest spółką prawa handlowego:
..........................................................................., z siedzibą w ............................................... przy
ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................, ………
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ............................, REGON: ........................................,
reprezentowaną przez ................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy .........................., prowadzącym/ą
działalność gospodarczą pod firmą ......................................., adres wykonywania działalności gospodarczej:
…………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
NIP: ..........................., REGON: ………………….., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
Panem/Panią .............................., zamieszkałym/ą w .............................. (kod pocztowy), przy ulicy ..............................,
legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: ………seria …………, wydanym przez ………………., dnia ……………..,
PESEL: ......................., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy .........................., prowadzącym/ą
działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy .........................., prowadzącym/ą
działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
(…)
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na podstawie umowy z
dnia ……………., NIP: ………………., REGON: ……………...., reprezentowanej przez ……………………, zwaną dalej
„Wykonawcą”, o treści następującej:

1.

2.
3.

4.

5.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne - zwane dalej "Zamówieniem", którego
przedmiotem jest: „Przygotowanie wstępnej dokumentacji projektowej obejmującej przegląd, ekspertyzę i analizę
obliczeniową masztów i obiektów masztowych Ogólnopolskiego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Policji.”
Wykonawca został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art.
39 (oznaczenie sprawy ZP-2380-461-110/2017).
Zakres zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia). Wstępna dokumentacja
projektowa obejmująca przegląd, ekspertyzę i analizę zostanie wykonana w ilościach podanych w załączniku nr 1 do
umowy.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw autorskich majątkowych oraz własność dokumentacji, którego
dotyczy przedmiot umowy i wyraża zgodę na:
1) Utrwalanie dokumentacji w postaci cyfrowej na nośnikach informacji elektronicznej,
2) Powielanie dokumentacji poprzez kopiowanie,
3) Udostępnianie dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z zamawianiem
i realizacją robót, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Wykonawca zapewnia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego
obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą
wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców. Na potwierdzenie powyższego wraz
z dokumentacją projektową Wykonawca składa stosowne oświadczenie.
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, że osoby dokonujące oceny stanu technicznego masztów
posiadają stosowne uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 metrów.

§2
1. Osobami odpowiedzialnymi za strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy są:
a) ……………………………………………………….,
b) ……………………………………………………….,
c) ………………………………………………………..
2. Osobami odpowiedzialnymi za strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy są:
a) ……………………………………… nr uprawnień ……………….,
b) ……………………………………… nr uprawnień ……………….,
c) ……………………………………… nr uprawnień ………………..
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców,
którym zamierza powierzyć wykonanie ................................................
§3
1. Termin realizacji dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy – od zawarcia umowy do ………..……, zgodnie ze
złożoną ofertą.
2. Za wykonanie całości dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 w ramach niniejszej umowy uważa się przekazanie przez
Wykonawcę, za Protokołem przekazania dokumentacji całości dokumentacji technicznej określonej w § 1 ust. 3 umowy
i przyjęcie jej jako prawidłowej przez Zamawiającego poprzez podpisanie Protokołu Odbioru.
3. Zamawiający w terminie do 7 dni dokona weryfikacji dokumentacji. W sytuacji pozytywnej weryfikacji dokumentacji
sporządzony zostanie Protokół Odbioru. W przypadku wystąpienia wad w dokumentacji zostanie sporządzona notatka
w której zostanie wyznaczony termin usunięcia tych wad i dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy.
4. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.

§4
Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 określa się na kwotę netto złotych ……………... + podatek VAT …..%
brutto złotych: ………….. (słownie: …………...) zgodnie ze złożoną ofertą.
Zamawiający zobowiązuje się uiścić należność Wykonawcy określoną fakturą w terminie 21 dni od dnia rozliczenia się
przez Wykonawcę z Zamawiającym i po udokumentowaniu rozliczenia się z podwykonawcą tj. przedłożenia stosownego
oświadczenia podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres prac.
Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru dokumentacji określonej
w § 1 ust. 3 podpisany przez Zamawiającego.
Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się, że opracowana dokumentacja techniczna będzie zawierała wszystkie wymogi przewidziane
w § 1 ust. 3.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania uzgodnień elementów dokumentacji z Zamawiającym poprzez osoby
wymienione w § 2.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii, ekspertyz oraz
wszystkich innych niezbędnych zezwoleń prawnych wynikających z przepisów prawa.
1.
2.

3.
4.
5.

§6
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację na okres 36 miesięcy licząc od dnia
przekazania kompletnej dokumentacji potwierdzonej datą Protokołu Odbioru.
W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie:
1) uzupełniać brakujące elementy i szczegóły dokumentacji w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku Zamawiającego do
Wykonawcy,
2) wyjaśniać wątpliwości oraz udzielać odpowiedzi na pytania zadawane przez potencjalnych wykonawców w trakcie
trwania przyszłej procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót, planowanych do wykonania na podstawie
przedmiotowej dokumentacji, w terminie 2 dni od daty wpływu pytania do Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji do nieodpłatnej aktualizacji dokumentacji oraz do
dokonywania zmian w dokumentacji, z uwagi na nieprawidłowości w niej stwierdzone w terminie 7 dni od daty wpływu
wniosku Zamawiającego do Wykonawcy.
Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację przysługuje w okresie gwarancji prawo żądania od Wykonawcy
bezwzględnego usunięcia wad oraz uzupełnienia braków w dokumentacji, na własny koszt (bez względu na jego wysokość)
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
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6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady dokumentacji, jeżeli wykaże, że wada
powstała wskutek wykonania dokumentacji według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował
i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek. Wykonawca jest
odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze
względu na cel zaznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi
w normach i przepisach technicznych.
§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.
2) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy po terminie określonym w § 3 ust. 1, w wysokości 1,0%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, przy czym maksymalna kara umowna
z tytułu opóźnienia nie może przekroczyć odpowiednio 25% wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
umowy. Po przekroczeniu wysokości łącznych kar umownych odpowiadających 25% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 4 ust. 1 za przedmiot umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.
3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub uzupełnienia braków w dokumentacji po terminie określonym w § 3 ust. 3,
w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
4) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub uzupełnienia braków w dokumentacji w okresie gwarancji, o której mowa
w § 6, w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia,
w szczególności poprzez wystawienie noty księgowej i potrącenia z faktur.
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
1.

§8
1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo
dla Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza się aneksowanie niniejszej umowy zgodnie z zapisami zawartymi art. 144
ustawy Pzp. tj. po spełnieniu przesłanek zawartych w tym przepisie.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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