
ZalqcznikNr 16

Warszawa ......2077 r.

(lYykonu,vca - nazwa, adres)

OFERTA

Niniejszym skladamy ofertg w postgpowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej stalej

i czasowej organizaqi ruchu oraz dokumentacji projektowej wielobranZowej wraz
ze zgloszeniem rob6t budowlanych nie wymagaj4cych pozwolenia na budowg lub
uzyskaniem pozwolenia na budowg w imieniu ZDM- BudZet Partycypacyjny 2017

Zadanie I:
Cena I brutto I ...... ...PLN slownie

Zadanie2:
Cena I brutto I ...... ...PLN slownie

VAT...... % ....PLNslownie

Zobowi4zujemy sig wykonad przedmiot zam6wienia terminie
dnia ....... ..., poczgwszy od dnia

Przedmiot zam6wieniazrealizujemy zgodnie z opisem i wymaganiamiZamawiaj4cego.

Termin wa2noSci oferty (rwiqzania z ofert4) wynosi ...... dni, poczqwszy od dnia zlotenia
oferty.

W przypadku uznania naszej oferty za najkorrystniejsz4 udzielimy gwarancji
n4..........
pocz4wszy od dnia zakofrczenia umowy i podpisania protokolu odbioru kor[cowego. /*

/Podpis osoby umocowanej lub upowaznionej/
W za\4czeniu/*:
- OSwiadczenie Wykonawcy;
- Odpis z Krajowego Rejestru S4dowego lub informacja odpowiadaj4cej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w
pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 168, poz.ll86, z p6zn. zm.) albo zaSwiadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci
Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie dzialalno6ci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2075 r.,
poz. 584, zp6in. zm.).;

do

/* niepotrzebne skreSlii.



Zal1cznikNr 17

oSwIADCZENIE wYKONAWCY

Niniejszym, w zwi1zht z postgpowaniem na wykonanie dokumentacji
projektowej stalej i czasowej orgarizacji ruchu oraz dokumentacji projektowej
wielobranzowej wraz ze zgjoszeniem rob6t budowlanych nie wymagaj4cych
pozwolenia na budowg lub uzyskaniem pozwolenia na budowg w imieniu ZDM
- Budzet Partycypacyjny 2017

Oznaczonym: ...

OSwiadczam w imieniu:

adres

2e spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreSlone przez Zamawiaj4cego w

zaproszeniu do negocjacji/skladania ofert*.
*niepotr zebne slcre S I i6

Pieczqc Wykonawcy Podpis osoby umocowanej lub upowa2nionej



Opis przedmiotu zam6wienia.

przedmiotem zam6wienia jest wykonanie dokumentacii projektowei statej i czasowej organizacji

ruchu oraz dokumentacji projektowej wielobraniowej wraz ze zgloszeniem rob6t budowlanych nie

wymagajqcych pozwolenia na budowq lub uzyskaniem pozwolenia na budowq w imieniu ZDM-

Budiet PartYcYPacYj nY 2Ot7

Zadaniem wykonawcy jest wykonanie projekt6w stafej i czasowej organizacji ruchu oraz projekt6w

budowlano-wykonawczych bran2owych dla potrzeb realizacji ka2dego z dw6ch temat6w opisanych

poni2ej.

Wykonawca oprocz przygotowania dokumentacji projektowej zobowiqzany bqdzie do formalnego

zglaszania rob6t budowlanych nie wymagajqcych pozwolenia na budowq lub pozwolenia na budowq'

w imieniu ZDM.

Przedmiotem zam6wienia jest:

1. Wykonaniu projekt6w stalej organizacji ruchu polegajqcej na wprowadzeniu udogodnieri

poprawiajqcych bezpieczeristwo i wa ru n ki ruch u pieszych i rowe rzyst6w.

Skwer na rogu ul. Gr6jeckiei i ul. Dickensa

Nale2y wykonai projekt budowlano -wykonawczy (bran2a o6wietleniowa) dla potrzeb doSwietlenia

zacienionych alejek na terenie zielerica. Ze wzglqdu na brak latari wewnEtrz nale2y dowiqzai do

oSwietlenia istniejqcego wzdlu2 ul. Dickensa. Przed wykonaniem projektu technicznego nale2y

wystqpii do Wydzialu Sygnalizacji i Oswietlenia ZDM o wydanie warunk6w dla lokalizacji nowych

slup6w.

Ewentualna ingerencja w zieleri uzale2niona jest od projektowanej lokalizacji element6w oSwietlenia.

ul. Skoroch6d-Majewskiego

Nale2y wykonai projekt organizacji ruchu, w kt6rym wyznaczone zostanE progi zwalniajqce na calym

odcinku ulicy (od ul. Korotyriskiego do ul. Archiwalnej). Nale2y przewidziei progi wyspowe

z element6w prefabrykowanych z zastosowaniem punktowych element6w odblaskowych. Projekt

organizacji ruchu nale2y zaopiniowai w Urzqdzie Dzielnicy Ochota m.st' Warszawy.

ul. Baleya, ul. Mofdawska (odc. Korotyfskiego - Pruszkowska), ul. Sanocka, ul. WiSlicka,

ul. Siemieriskiego (odc. Archiwatna - Dickensa), ul. Archiwalna, ul. Hankiewicza, ul. Skoroch6d-

Majewskiego, ul. Jasielska (odc. Pruszkowska - Korotyriskiego), ul. Gorlicka, ul. Jankowska,

ul. Okifskiego

Nale2y wykonai projekt organizacji ruchu dopuszczajqcy dwukierunkowy ruch rowerowy na

jednokierunkowych drogach lokalnych. Dostosowai oznakowanie projektowane do obowiqzujqcego

w terenie. projekt organizacji ruchu nale2y zaopiniowai w Urzqdzie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wykonanie projekt6w czasowej organizacji ruchu na czas wykonania wszelkich zmian

w terenie.
Wykonanie projekt6w budowlano-wykonawczych:

2.

3.



Opis przedmiotu zam6wienia.

- bran2a drogowa

- bran2a o6wietleniowa

- bran2a odwodnienia fie5li dotyczy)

- zieleri (je5li dotyczy)

wraz ze wszelkimi niezbqdnymi uzgodnieniami oraz dokonaniem przez wykonawcq skutecznego
zgloszenia rob6t budowlanych nie podlegajqcych pozwoleniu na budowq albo uzyskania pozwolenia
na budowq je6li oka2e siq , 2e jest ono wymagane

skuteczne zgfoszenie oznacza przekazanie iqcznie z dokumentacjq technicznq zafwiadczenia, 2e organ
administracji architektoniczno-budowranej nie wnosi sprzeciwu do zgroszenia.

'Zadanie 2 Groch6w P6lnocnv i Gocfawek- ulatwienia dla pasaier6w tramwai6iw. ulatwi"ni"
rowerowe

Przedm iotem zam6wienia jest:

1' wykonaniu projekt6w stalej organizacji ruchu polegajqcej na wprowadzeniu udogodnie6
poprawiaiqcych bezpiecze6stwo i warunki ruchu pieszych i rowerzyst6w.

Nafe2y wykonai projekt organizacji ruchu dopu szczajqcy obustronne dojscia do przystank6w
tramwajowych wzdlu2 ulicy Grochowskiej poprzez wyznaczenie przejsi dla pieszych na ich poczqtku
( Czapelska, Wsp6lna Droga, Plac Szembeka, Z6lkiewskiego, Kwatery Gl6wnej, Goclawek) oraz ruch
dwukierunkowy dla rower6w na ulicach jednokierunkowych: Kordeckiego, Kipr6w, Kwatery Gl6wnej,
Romea iJulii

2. Wykonanie projekt6w czasowej organizacji ruchu na czas wykonania wszelkich zmian
w terenie.

3. Wykonanie projekt6w budowlano-wykonawczych:

- bran2a drogowa

- bran2a odwodnienia (je6li dotyczy)

- bran2a oSwietleniowa (je5li dotyczy)

- zielei (je6li dotyczy)

wraz ze wszelkimi niezbqdnymi uzgodnieniami oraz dokonaniem przez Wykonawce skutecznego
zgloszenia rob6t budowlanych nie podlegajacych pozwoleniu na budowq albo uzyskania pozwolenia
na budowq jeSli oka2e siq , 2e jest ono wymagane

Skuteczne zgloszenie oznacza przekazanie lqcznie z dokumentacjq technicznq zaSwiadczenia,2e organ
administracjiarchitektoniczno-budowlanej nie wnosisprzeciwu do zgloszenia.
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Termin realizacii przedmiotu zam6wienia

poczqtek realizacjiw dniu podpisania umowy,

za ko ricze n ie 20.12.2OL7

Wvmogiogolne.

1.1. Kompletna dokumentacja ze wszystkich bran2 powinna zawiera6:

L. 1. 1. Projekt budowla ny (d rogowy, in ne bra n2e) (je3li dotyczy),
1. 1.2.Przed mia r rob6t i jeden egzem plarz kosztorysu inwestorskiego,
1. 1.3.Szczeg6lowe specyfikacje techniczne,

1.1.4.Opracowanie geodezyjne z uzgodnieniamiZUD (dwa oryginalne egz. ZUD idwie kolorowe
kopie) (je6li dotyczy),

1.1.5.1nne uzgodnienia bran2owe (m.in. ZTM, STOEN, ZOM) (je6li dotyczy),

1.1.6.Wypis z ewidencji grunt6w w rejonie opracowania wraz z planem zagospodarowania
izakresu rob6t (je6li dotyczy),

L.L.7.Pozwolenie na budowq lub zgloszenie rob6t (je6li dotyczy),
1.2. Wszystkie koszty zwiqzane z obslugq geodezyjnq dokumentacji ponosi Wykonawca projektu.

2. Wvmagania szczeg6lowe.

2.1. Dokumentacja projektowa powinna zawierai wszystkie niezbqdne uzgodnienia i opinie
wynikajqce z przyjqtych rozwiqzari oraz spelniai wymagania wynikajqce z przepis6w

szczegolnych.

2.2. Dokumentacjq nale2y wykonai:
2.Z.L.Mapa do cel6w projektowych - w 1 egz.

2.2.2.Projekt budowlany -w 4 egz. w tym egzemplarz zawierajqcy oryginalne opinie.
2.2.3.Projekt elektryczny - w 4 egz., w tym egzemplarz zawierajqcy oryginalne opinie

i zatwierdzenie (je6li dotyczy).

2.2.4.Projekt odwodnienia - w 4 egz., w tym egzemplarz zawierajqcy oryginalne opinie
i zatwierdzenie (je6li dotyczy).

2.2.5.Projekt gospodarki zieleniq - w 4 egz. (je6li dotyczy),

2.2.6.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wszystkich bran2 - 4

egz.

2.2.7.Przedmiary rob6t, kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy - po 1 egz.

2.2.8.Forma przekazania dokumentacji: calo3i opracowania projektowego powinna byi
przekazana w postaci nagrania na noSniku elektronicznym w 1 egz. Wszystkie materiaty
powinny byi dostqpne w formacie .pdl ponadto rysunki - format .dwg, opisy - format.
doc, przedmiary rob6t i kosztorysy - format .ath, inne elementy - format do uzgodnienia

z Zamawiajqcym.

2.3. Inne istotne informacie

2.3.1.Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmowad kompleks czynnoSci i kosztow

z nimi zwiqzanych fqcznie z opfatami pobieranymi przez urzqdy i instytucje z tytufu
uzgodnieri prac projektowych oraz oplat zwiqzanych z uzyskaniem warunk6w

technicznych dotyczqcych dostaw medi6w, zakupem map i podklad6w geodezyjnych

oraz wypis6w iwyrys6w z ewidencjigruntSw.
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2.3.2.Wykonawca powinien uwzglqdniai wymagania okre6lone w zafo2eniach programowych,

warunkach technicznych wydanych przez wfa6cicieli urzqdzeri infrastruktury, opiniach,

uzgodnieniach.

2.3.3.Wykonawca ma obowiqzek bezzwlocznie pisemnie informowad Zamawiajqcego

o rozpoczeciu i zakoriczeniu ka2dego etapu prac oraz ma obowiqzek przekazywai do

wiadomoSci Zamawiajqcego wszelkq korespondencjq w sprawie.

2.3.4.Na ka2dym etapie prac Wykonawca ma obowiqzek uczestniczyc w co najmniej jednym

spotkaniu w siedzibie Zamawiajqcego, dodatkowe spotkania sq mo2liwe na wniosek

Wykonawcy.

2.3.5.Wykonawca zobowiqzany jest do sygnalizowania problem6w wynikajqcych z realizacji

zam6wienia na ka2dym etapie oraz czynnie uczestniczyi w spotkaniach z nimi zwiqzanych

i rozwiqzywa niu trudno5ci.

2.3.6.Wykonawca zobowiqzuje siq wykonai przedmiot zam6wienia zgodnie z zasadami

wsp6lczesnej wiedzy technicznej, obowiqzujqcymi przepisami oraz obowiqzujqcymi

normami, normatywami i standardami, w tym ,,Standardami projektowymi

i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie" wprowadzonymi

Zarzqdzeniem nr 5523/2OIO Prezydenta m. st. Warszawy oraz ,,Standardami
projektowania i wykonywania d169 dla pieszych w mie6cie stolecznym Warszawie"

zawartymi w Zalqczniku nr 1 do Zarzqdzenia nr !539/2O16 Prezydenta m.st. Warszawy.

Szczeg6lowv za kres prac.

1. 1. Uzgod n ie nie przekroj6w o raz ko nstru kcji nawierzch ni z zarzqdcq drogi.

1,.2. Przygotowanie i uzgodnienie projekt6w innych bran2 (je2eli w toku prac oka2e siq, 2e jest taka

potrzeba).

1.3. Przygotowanie projektu budowlanego zawierajqcego plan sytuacyjny, profile podlu2ne,

profile poprzeczne.

1.4. Uzyskanie opinii do planowanych przesadzefi, wycinek i nasadzef zieleni - od wlaSciciela

terenu oraz organu zarzqdzajqcego zieleniq (je6li dotyczy).

1.5. Dokonanie przez Wykonawcq skutecznego zgfoszenia rob6t albo uzyskanie prawomocnego

pozwolenia na budowq, je2eli w toku prac oka2e siq, 2e jest ono wymagane.

1.6. Przygotowanie dokumentacji dla wykonawc6w:

1.6.1.Specyfikacje techniczne wykonania iodbioru rob6t budowlanych wszystkich bran2.

L6.2.Przedmiary rob6t - zestawienie planowanych rob6t w kolejno6ci technologicznej ich

wykonania, obliczenie i podanie ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie

podstaw (w oparciu o KNNR) do ustalenia szczeg6towego opisu rob6t, sporzqdzone na

podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacjitechnicznych wykonania iodbioru
rob6t.

1. 6.3. Koszto rys inwestorski oraz kosztorys ofe rtowy.



wzoR UMowY nr DPz / lpN/ /......

zawarta w dniu ..w wyniku rozstrzygniqcia postqpowania o udzielenie zam6wienia, zgodnie

z art. 4 pkt B ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych I t.j. Dz.U. z 2075r. poz.

2L64, z p6tn. zm.), bez zastosowania przepis6w w/w ustawy, na podstawie Rozdzialu IV Zasad

Udzielania Zam6wie(t Publicznvch ZDM

pomiqdzy:

Miastem Stolecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w imieniu i

narzecz kt6rego dzialaZarz4d Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powolany uchwal4

Rady Miasta Stolecznego Warszawy zdnia26-04-I993 r.nrXLV /259/93w sprawie utworzenia Zarz1du

Dr6g Miejskich, dzialaj4cy na podstawie uchwaly Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia Zg-05-

2008 r. nr KfilV/1023/2008 w sprawie statutu Zarz4du Dr6g Miejskich, reprezentowanym na

podstawie pelnomocnictwa nr .................... z dnia przez

zwanym dalej Zamawiaj 4cym

a

zarejestrowanA w

pod numerem KRS ...., posluguj4c4 siq

oraz numerem NIP: zwana

j e dnoosobowo /dwu osobow o przez:

1.

numerem REGON:

dalej,,Wykonawc4'l reprezentowanE

7.

2.

s1
Z mocy niniejszej umowy, Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca pzyjmuje do realizadi dokumentacjq projektowq

wielobraniowe wraz ze zgloszeniem rob6t budowlanych nie wymagajqcych pozwolenia na budowq lub

uzyskaniem pozwolenia na budowg w imieniu ZDM- Bud2et Partycypacyjny 2016.

Przedmiotem Umowy s4 Swiadczenia Wykonawcy w zakresie:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wg warunk6w podanych w Opisie Przedmiotu

Zam6wienia,

2) dokonanie przez WykonawcQ skutecznego zgloszenia rob6t budowlanych nie podlegaj4cych

pozwoleniu na budowg albo uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowq, je|eli w toku

realizacji Umowy okaZe siq, 2e jest ono wymagane. W trakcie umow)r Zamawiaj4cy udzieli



3.

wz6R uMowY nr DPZ / lPN/ /......

Wykonawcy pelnomocnictwa do reprezentowania przed wla6ciwymi organami

architefttoniczno-budowlanymi w sprawie zgloszenia rob6t budowlanych nie podlegaj4cych

pozwoleniu na budowq albo uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowq,

3) pelnienie przezWykonawcq nadzoru autorskiego zgodnie z Ustaw4 z dnia 7 Iipca1994t. - Prawo

budowlane [tekst jednolity Dz. tJ.z2076r.poz.290)w czasie rob6tbudowlanych realizowanych

na podstawie dokumentacji projektowej o kt6rym mowa w pkt. 1,

Dokumentacja projektowa wykonanaprzez Wykonawcq powinna zawieraf, dokumenty konieczne

do uzyskania zgloszenia rob6t budowlanych nie podlegaj4cych pozwoleniu na budowq albo

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowq, je2eli w toku realizacji Umowy okaZe siq, 2e jest

onovvymagane,awtym:

1) projekty budowlane branZowe,

2) projekty uszczeg6lawiaj4ce projelrt budowlany w zakresie i stopniu niezbqdnym do

sporz4dzenia przedmiaru rob6t, kosztorysu inwestorskiego,

3) przedmiar rob6t zawieraj4cy zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t

przedstawionych w kolejno5ci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6lowym

opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj4cych szczeg6lovrry opis oraz wskazaniem

wla6ciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

zv,ryliczeniem i zestawieniem ilo6ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych,

4) projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrqbnymi przepisami,

5) a takZe spelni6 wszelkie dodatkowe wymagania dotycz4ce dokumentacji projektowej

wla5ciwego organu architektoniczno-budowlanego, niezbqdne do uzyskania prawomocnego

pozwolenia na budowq je2eli w toku realizacji Umowy oka2e siq, 2e jest ono wymagane.

Dokumentacja projektowa powinna okre6lad Przedmiot Umowy dla rob6t budowlanych, w tym

w szczeg6lnoSci: technologiq rob6t, materialy i urzEdzenia a takZe parametry techniczne

i funkcjonalne przyjqtychrozwi4zui materialovvych, wybranejtechnologii,urz4dzefi i wyposa2enia

w spos6b nie utrudniaj4cy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustaw4 Prawo zam6wieri publicznych,

Przedmiotu Umowy nie mo2na opisywad przez wskazanie znak6w towarowych, patent6w lub

pochodzenia, je2eli moglobyto doprowadzi6 do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt6rych

wykonawc6w, chyba 2e jest to uzasadnione specyfik4 Przedmiotu Umowy lub nie ma mo2liwo5ci

opisania przedmiotu zgodnie z wymogami ustawy za pomocA dostatecznie dokladnych okre6lef, a

wskazaniu takiemu towarzysz4 Wrazy ,,lub r6wnowa?ny". Wykonawca powinien ka2dorazowo

poinformowa( Zamawiaj4cego o ka2dym przypadku poslu2enia siq znakami towarowymi,

patentem lub pochodzeniem.

Dokumentacja projektowa powinna opisywad Przedmiot Umowy za pomocE cech technicznych i

jakoSciowych oraz byC zgodna z Polskimi Normami przenosz4cymi europejskie normy

4.

5.



wzOR UMowy nr Dpz / lpN/ /......

zharmonizowane, oraz uwzglqdniad wszystkie niezbqdne opinie, uzgodnieni a, zezwolenia w
zakresie wynikaj4cym z obowi4zujqcych przepis6w. Oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu
technicznym opracowafi projektowych powinno bye wykonane przez osoby posiadajqce
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacja winna
uwzglqdniad przepisy dotycz4ce zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w fazierealizacji rob6t.

6' Dokumentacja projektowa powinn aby1 zgodnazwmogami ZamawiajEcego okreslonymi w slwZ,
w tym oPZ i niniejszej umowie orazbye zgodnaz obowi4zuy4cymi przepisami i normami, w tvm
zawartymi w:

1) Rozporz4dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeilnia 2004r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techni cznychwykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u2ytkowe go (Dz.IJ. z 20'J,3 r. poz.I12g),

2) ustawie zdniaT lipca1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.lJ.z2016r.poz.290),
3) Rozporz4dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i

podstaw sporz4dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych koszt6w prac
projektowych oraz planowanych koszt6w prac projektowych oraz planowanych koszt6w rob6t
budowlanych okre6lonych w programie funkcjonalno-u2ytkowym [Dz. tJ. z 2004 r. Nr 130 poz.

13Be),

4) Rozporz4dzeniu Ministra Pracyi Polityki Socjalnejz dnia 26wrzelnia1997r.w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczefistwa i higieny pracy [tekst jednolity Dz. tJ. z 2003 r. Nr 169 poz. 765O z

p5f,n.zm.),

5) Zarz4dzeniu nr 1539/2076 Prezydenta miasta stolecznego Warszawy z dnia 12 paldziernika
20'J-6 r' w sprawie tworzenia korzystnych warunk6w dla ruchu pieszego na terenie miasta

stolecznego Warszawy,

6) wszystkich przepisach i normach maj4cych zastosowanie i wptyw na kompletno6i
i prawidlowo6d wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczefistwo u2ytkowania

wraz z trwalosciE i ekonomik4 rozwi4zafi zaprojektowanych obiekt6w.

7. Wykonawca bqdzie realizowal Przedmiot Umowy zespolem projektowym w skladzie zgodnym z

wymogami okre5lonymi w SIWZ i tre5ci4 zloLonej oferty.

B. W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowi4zuje siq do:

1) wyja5niania w4tpliwo6ci dotycz4cych projektu i zawartych w nim rozwi4za6 na 24danie

inwestora oraz kierownika budowy,

2) uzgadniania z inwestorem i kierownikiem budowy mo2liwo6ci wprowadze nia rozwi4zait
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej material6w i urz4dzefr

i wprowadzenie tych rozwi4zafi do dokumentacji projel<towej,

3) Wykonywanie innych obowi4zk6w wynikaj4cych z ustawy Prawo Budowlane.
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s2

WykonawcawykonaPrzedmiotUmowywterminiedo20'1'2.2077

zamawiaj4cy przekale Wykonawcy zatwierdzone projekty organizacji ruchu w dniu podpisania

umowy.

w terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowi4zany jest uzyskac lprzekazat' Zamawiaj4cemu

wraz z dokumentacj4 projektowE dowody skutecznego zgloszenia rob6t nie podlegaj4cych

pozwoleniu na budowq albo je2eli bqdzie ono wymagane prawomocne pozwolenie na budowq'

Nadz6r autorski rozpocznie siq z dniem odbioru dokumenta cjibezuwag Zamawiaj4cego i koriczy siq

z dniem odbioru koricowego inwestycji, kt6rej dokumentacja projektowa doqczy'

s3

l,4cznakwota wynagrodzenia wykon awcy zawykonanie Przedmiotu Umowy nie moze przekroczyc

kwoty:

netto: ..... zl [slownie: .........." "".."""');
podatek VAT: ..................

brut[o zl. [slownie: ".........'....'...."')'

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwi4zane z realizaci4 umowy.

Rozliczenie za przedmiot umowy nast4pi przelewem na podstawie faktury, kt6rej warto66 zostanie

wyliczona na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie cenowej.

Ceny jednostkowe zawarte w ,,Formularzu cenowym" s4 stale i nie podlegaj4 zmianie przez caly

okres trwania umovrry.

podstawq wystawienia faktury VNf przez Wykonawcq bqdzie podpisany przez strony Protok6l

Koricowy Odbioru Przedmiotu Umowy, w kt6rym Zamawiaj4cy potwierdzi odbi6r wykonanych prac

oraz termin ich wykonania. Sporz4dzenie protokolu z zastrzeleniami Zamawiai4cego, dotycz4cymi

prawidlowoSci, jakoSci lub kompletnoSci, nie stanowi protokotu potwierdzajqcego wykonanie uslugi

i nie upowa2nia Wykonawcy do wystawienia faktury. W takim przypadku podpisanie przez

Zamawiaj4cego Protokolu Kofcowego Odbioru Przedmiotu Umowy, w Slad za tym fakturowanie,

nast4pi4 dopiero po usuniqciu wad lub nieprawidlowo6ci, w terminie dodatkowo vvyznaczonym

Wykonawcy.

Fakturq naleby wystawid na Miasto Stoleczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP

SZS-ZZ-48-481, natomiast odbiorc4 faktury i platnikiem bqdzie Zarz4d Dr6g Miejskich, ul. Chmielna

120, 00-801 Warszawa. PtatnoSf wynagrodzenia nale2nego Wykonawcy dokonana bqdzie przez

Zamawiai4cego w terminie 21 dni od daty wptywu lub zlo2enia w kancelarii Zamawiaj4cego

prawidlowo wystawionej faktury VAT. Platno6i nast4pi na ni2ej podany numer rachunku

4,

1,.

2.

3.

4.

5.

6.
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bankowego:

w banku:...

nr rachunku: ...............

w przypadku stwierdzenia przez zamawiaj4cego nieprawidtowosci w wykonaniu lub w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy, wykonawc a zobowi4zany jest do ich usuniqcia lub zmiany
sposobu wykonywania Przedmiotu umowyw ci4gu7 dni od dnia zgloszenia nieprawidrowo6c iprzez
Zamawiaj4cego.

Wykonawcy nie przysluguje prawo przeniesienia przystuguj4cych mu wierzytelno6ci na rzecz os6b
trzecich bez uprzedniej, pisemn ej zgody Zamawiaj4cego.

s4
Wykonawcaprzedzawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidlowego wykonania zobowi4zaft
wni6sl zabezpieczenie w wysoko6ci 5 o/o warto5ci umowy brutto, tj. w kwocie _zl.
[s]ownie: ) w formie.

Zwr ot zab ezpieczenia nale2ytego wyko nania umouryr nast4pi w terminie :

1) 30 dni od daty obustronnie podpisanego Protokolu Koficowego Odbioru przedmiotu Umowy
(7 0 o/o w ar to 5 ci zab e zp i e cz e ni a),

2) nie p6Zniei ni| w 15 dniu po dacie Protokolu Ostatecznego Obioru przedmiotu Umowy

sporz4dzonego po uplywie 3-letniego okresu rqkojmi zawady [30% warto6ci zabezpieczenia).

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy nie jest wykonywany w terminach okre6lonych umow4 lub
nie zostal wykonany prawidlowo skutkiem czego nie zostal sporz4dzony protok6l Koricowego

Odbioru Przedmiotu Umowy lub Protok6l Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Umowy, w terminie
wa2no5ci takiego zabezpieczenia wniesionego w innej formie ni2 w pieni4dzu Wykonawca,

naip62niej na 5 dni roboczych przed uplywem wa2no6ci zabezpieczenia zobowi4zany jest

przedluiy( obowi4zuj4ce zabezpieczenie prawidlowego wykonania umowy lub przedlo zyC nowe

zabezpieczenie, lub wplaci6 peln4 kwotq zabezpieczenia na konto Zamawiaj4cego na okres

niezbqdny do zakoirczenia umowy i podpisania protokolu odbioru.

Je6li Wykonawca nie dokona czynnoSci, o kt6rych mowa w ust. 3, Zamawiaj4cemu przysluguje

prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wyst4pienia z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w
pelnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia a tak2e do odst4pienia od umowy z przyczyn

lez4cych po stronie Wykonawcy.

ss
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglqdem Zamawiaj4cego z t5rtulu rqkojmi za wady ujawnione w

3.

4.
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okresie 3 lat, liczonym od daty zakoriczenia realizacji umovvy, wskazanej w Protokole Koricowego

odbioru przedmiotu umowy. odpowiedzialnoSc obejmuje wady fizyczne polegaj4ce na niezgodnosci

z umow4, w tym niezgodnosci wskazane w art' 5561 kodeksu cywilnego oraz wady prawne w

rozumieniu przepis6w art. 5563 kodeksu cywilnego'

2. Zamawiaj4cemu przystuguje prawo dochodzeni aroszczefiz tytulu rqkojmi tak2e po okresie rqkojmi'

je2eli wadq objqt4 rqkojmi4 stwierdzil i zawiadomil o niejwykonawcq przed uptywem powy2szego

okresu. Roszczenie Zamawiaj4cego o usuniqcie wady lub wymianq rzeczy na woln4 od wad

przedawnia siq z uplywem roku licz4c od dnia stwierdzenia wady.

3. W okresie rqkojmi Wykonawca jest obowi4zany do wymiany, na wlasny koszt, rzeczy wadliwej na

woln4 od wad lub usuniqcia wszelkich wad, w tym wynikaj4cych z nieprawidlowego wykonania

umowy lub z jakiegokolwiek dzialania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy przy realizacji

umowy.

4. Zamawiaj4cy zawiadomi Wykonawcq o stwierdzonych wadach niezwlocznie po ich ujawnieniu'

Wykonawca zobowi4zany jest do wymiany rzeczy na woln4 od wad lub do usuniqcia wad

bezzwloczme, nie p62niej jednak niz w terminie Wznaczonym przez Zamawiai4cego' fe2eli

Wykonawca bez nadmiernych niedogodno5ci dla Zamawiaj4cego bezzwlocznie lub w terminie

Wznaczonym pruez Zamawiaj4cego nie wymieni rzeczy na woln4 od wad albo wady nie usunie,

Zamawiaj4cy mo1e zlo2yt o5wiadczenie o obniZeniu wynagrodzenia albo od umowy odst4pi6.

5. W przypadku zwloki w wymianierzeczy wadliwych albo w usuniqciu wadptzezWykonawcq, a tak2e

w przypadku nieprawidlowego wykonania obowi4zk6w z tytulu rqkojmi ci4il4cych na Wykonawcy,

Zamawiaj4cy ma prawo do zlecenia zastqpczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie

wykonawcy, na koszt iryzyko Wykonawcy.

6. Koszty wykonania zastQpczego pokrywa w calo6ci Wykonawca na wezwanie Zamawiaj4cego.

Zamawial4cemu przystuguje prawo potrEcenia koszt6w wykonania zastQpczego z dowolnych

nale2no6ci Wykonawcy przysluguj4cych mu od Zamawiaj4cego.

7. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy czqsciami i niewykonania, mimo 24dania Zamawiaj4cego

dotychczasowych zobowi4zafiprzezWykonawcq Zamawiaj4cy moile od umowy odst4pii tak2e od tej

jej czqsci, kt6ra ma byi realizowana p6Zniej.

B. Roszczenia z tytulu rqkojmi nie ograniczaj4 jak r6wnie2 nie wyl4czaj4 prawa Zamawiajqcego do

dochodzenia odszkodowania za szkody powstale po stronie Zamawiaj4cego na zasadach og6lnych

prawa cywilnego.

9. Zamawiaj4cy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowo5ci wykonywania i stanu

zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6lno5ci Wykonawca jest zobowi4zany na

ka2de 24danie Zamawiaj4cego przedstawi6 mu stan zaawansowania prac or^z udzielid wszelkich

niezbqdnych wyj aSnierl.
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SO
1'' wykonawca zobowi4zuje siq do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, obowi4zuj4cymi w Polsce normami oraz przepisami, dostosowujac swe dzialania,
metody i spos6b wykonania prac do najnowszych obowi4zujacych w tym zakresie, stosowanych
w praktyce standard6w i r ozw i4zafi proj ektowych.

2' wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiaj4cego, za wady dokumentacji projektowej
zmniejszaj4ce jej warto6i lub u|ytecznos1zewzglqdu na cel oznaczonywumowie, albo wynikajqcy
z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczeg6lnoSci odpowiada za rozwi4zania dokumentacji
niezgodne z parametrami ustalonymi w odpowiednich normach i przepisach lub nie
odpowiadaj4ce wymogom okre6lo nym przez Zamawiaj4cego.

3' wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez zamawiaj4cego lub wynikle z roszczefi os6b
trzecich z tytulu wad dokumentacji projektowe j, jeleliwady zostaty ujawnione po uptywie okresu
rqkojmi aZamawiajqcy nie m5gl, przy zachowaniu nale2ytej staranno6ci, wczesniej ich wykry6, w
szczeg6lno6ci gdy wady takie zostan4 ujawnione w fazie realizacji rob6t budowlanych.

4. Wykonawca przekaile Zamawiai4cemu dokumentaciq proiektow4 w wersii elektronicznei
na ptytach CD oraz w wersii papierowei w 4 egzemplarzach. Wraz z dokumentaci4
Wykonawca ptzekaile Zamawiai4cemu pisemne o5wiadczenie zapewniai4c, Ze przedmiot

Umowy iest wykonany zgodnie z umowE, obowi4zui4cymi normami i przepisami, oraz Le

iest on kompletny. Wykonawca gwarantuie Zamawiai4cemu, Le realizacia przedmiotu

Umowy nie spowoduie naruszenia praw autorskich, znak6w handlowych i towarowych,
patent6w, rozwi4zafi konstrukcyinych, know-how i innych praw chronionych os6b trzecich.
O5wiadczenie iest zal4cznikiem do Protokolu Kofcowego Odbioru przedmiotu Umowy.

5. Odbi6r dokumentacji projektowej odbqdzie siq na podstawie Protokolu Koficowego Odbioru

Przedmiotu Umowy, o kt6rym mowa w $ 3 ust. 5.

6' Potwierdzenie naleZytego wykonania nadzoru autorskiego odbqdzie sig z dniem odbioru
koricowego inwestycji, kt6rej dokumentacja projektowa dotyczy, na podstawie protokolu

potwierdzenia wykonania nadzoru autorskiego.

7. Odbi6r dokumentaciiprzezZamawiaj4cego nie oznaczajej sprawdzenia pod wzglqdem jakoSci i

prawidlowo6ci a tym samym nie ogranicza oraz nie wyl4cza uprawniefi Zamawiajqcego do

zglaszania wad.

B' O stwierdzonych wadach dokumentacji Zamawiaj4cy zawiadomi WykonawcAniezwlocznie po ich

ujawnieniu. Wykonawca zobowi4zany jest do usuniqcia wad w terminie wskazanym przez

Zamawiaj4cego.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj4cego pelnq odpowiedzialnoS6 za prawidlowe i terminowe

wykonanie zobowi4zafr okre6lonych umowa.
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10. wykonawca ponosi nieograniczon4 odpowiedzialnoS6 za dzlalania lub zaniechania os6b' lrt6rym

wykonanie prac powierza lub kt6rymi przy wykonywaniu prac siq posluguje'

ll.odpowiedzialno56Wykonawcyobejmujeodpowiedzialno66materialn4iprawn4zaszkody

powstale w trakcie wykonywania a tak2e po zakoficzeniu umowy zaistniale po stronie

zamawiaj4cego lub os6b trzecich w skutek realizacji lub pozostaj4ce w zwi4zl<t z niniejsz4 umow4'

s7

1. Zamawiaj4c y 24da, aby przed przyst4pieniem do wykonania zam6wienia wykonawca' o ile sa ju2

znane, podat nazw albo imiona i nazwiska oraz dane kontalitowe podwykonawc6w i os6b do

kontakt6w z nimi, zaangaiowanych w trakcie uslugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj4cego o

wszelkich zmianach danych, o kt6rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zam6wienia,

a tak2e przekazuje informacje na temat nowych podwykonawc6W kt6rym w p6fniejszym okresie

zamierza powierzy6 realizacjq uslugi.

Z. Wykonawca posiada uprawnienie do zlecenia podwykonawcom wyl4cznie tej czq6ci fzakresu) prac,

wskazanych w ofercie przez podwykonawc6w kt6rych firmy Wykonawca wskazal w ofercie, z

zastrze|eniem ust. B.

3. podwykonawcy muszA posiadad vvymagane prawem uprawnienia do wykonywania zleconej im

czq6ci prac.

4. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostaty zawarte na pi6mie

i przekaile Zamaw iaj4ce mu, ko p i q ka2 de j z u m6w p o dwyko naw czy ch'

Wykonawca odpowiadazadzialania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kaZdego podwykonawcy

tak, jakby to byly jego dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia wlasne.

Podwykonawcy musz4 by6 uprawnieni do wykonania zleconej czq6ci prac.

f e2eli powierzenie podwykonawcy wykonania czq6ci zam6wienia na uslugi nastQpuje w trakcie jego

realizacji, wykonawca na 24danie zamawiaj4cego przedstawia o6wiadczenie lub dokumenty

potwierdzaj4ce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy'

Jezell zamawiaj4cy stwierdzi, 2e wobec danego podwykonawcy zachodz4 podstavry wykluczenia,

wykonawca obowi4zany jest zast4pi6 tego podwykonawcq lub zrezygnowa(. z powierzenia

wykonania czq6ci zam6wienia podwykonawcy.

g. Powierzenie wykonania czq6ci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

o dpowiedzialno Sci za naleiyte wykonanie tego zam6wienia.

10. Wykonawca zobowi4zany jest pisemnie poinformowad podwykonawc6w o warunkach niniejszej

umowy.

11. Niezastosowanie siq Wykonawcy do wymog6w wynikaj4cych z postanowief umowy zawartych

pov,ryLej upowa2nia Zamawiaj4cego do podjqcia wszelkich niezbqdnych dzialafi w celu

5.

6.

7.

B.
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wyegzekwowania od wykonawcy i wszystkich podwykonawc6w realizacji ustaleri zawartych w
umowie' ai do odst4pienia od umowy z wykonawc4 zprzyczyn le?4cych po stronie wykonawcy
wlqcznie' Prawo do odst4pienia od umowy w calosci lub w czqsci zamawiaj4cy mozewykonai w
ci4gu 30 dni od dnia powziqcia wiadomo6ci o zdarzeniachuzasadniaj4cych odst4pienie.

$a
w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowi4zafiumownych wykonawca
zobowi4zany bqdzie do zaplaty na rzeczzamawiai4cego kar umownych.
Wykonawc a zaplaci Zamawiaj4cemu karq umownA :

1) za op62nienie w terminowym wykonaniu zobowi4zafi w wysokosci 0,2o/o vvynagrodzenia
umownego brutto, okre6lonego w S 3 ust. 1 umowy, zakaidy rozpoczety dziefiop62nienia, liczEc
od umownego terminu ich vqrkonania, do wysoko6ci 20o/o wynagrodzenia umownego brutto,
okre6lonego w g 3 ust. 1 umowy,

2) za odstqpienie w calo6ci lub w czqsci od umowy przezzamawiaj4cego, w skutek okolicznoSci, za
kt6re odpowiada Wykonawca, lub za odst4pienie od umowy przez Wykonawcq z przyczyn, za

kt6re Zamawiaj4cy nie ponosi odpowiedzialno6ci - w wysokoSci 20o/o wynagrodzenia
umownego brutto, okre3lonego w $ 3 ust. 1 umowy,

3) za op6Znienie w usuniqciu ujawnionych wad opracowanej dokumentacji projektowej
w wysoko5 ci 0,2o/o wynagrodzenia umownego brutto, okre5lonego w S 3 ust. 1 umowy, za kaidy
rozpoczgty dziefi op62nienia, licz4c od dnia Wznaczonego przez Zamawiaj4cego na usuniqcie

wad, do wysoko6ci 20o/owynagrodzenia umownego brutto, okre5lonego w $ 3 ust. 1 umowy,

4) za nieprzybycie na wezwanie na spotkania w ramach nadzoru autorskiego ka2dorazowo w
wysoko5ci 200 zl. Kara umowna potr4cana bqdzie z rqkojmi za wady [30% wartoSci

zabezpieczenia),

Kary umowne mogE by6 naliczane odrqbnie dla ka2dego z przypadk6w bqd4cego podstaw4 ich

zastosowania.

Wykonawca vvyrala zgodq na potr4cenie przez Zamawiaj4cego kar umownych z wszelkich

nale2noSci przysluguj4cych mu od ZamawiajEcego.

Naliczenie a takLe zaplata kar umownych nie vvyl4cza prawa Zamawiaj4cego do dochodzenia

odszkodowania na zasadach og6lnych prawa cywilnego.

Naliczenie oraz zaplata kar umownych nie zwalniaj4 wykonawcy z rnryrkonania zobowi4zaft

okre6lonych umow4.

Zamawiaj4cemu przysluguje prawo do odst4pienia od umowy i naliczenia kar z tego tytulu
niezale2nie od pobrania i naliczenia kar z innych t5rtul6w przewidzianych w umowie.

3.

4.

5.

6.
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se

Wykonawc a,zawrzei bgdzie kontynuowal do czasu zakoficzenia realizacji ci4z4cychna nim zobowi4zaft

umowQ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci,zwi4zaneiz

przedmiotem niniejszego zam6wienia o warto6ci sumy ubezpieczenia nie ni2szej ni? """""""" zl

[slownie: """""""""""')'
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I. Zmocyniniejszej umowy, na warunkach i zasadach w niej okreslonych wykonawca przenosi narzecz

zamawiaj4cego prawa autorskie maj4tkowe oraz upowailnia zamawiaj4cego do realizacji praw

auto rski ch zalelny ch do do ku me ntacj i p ro j ektowe j'

2. Dokumentacja jaka zostanie stworzona przez wykonawcQ w ramach realizacji niniejszej Umowy

[zwana dalej ,,Utworami") zostanie przekazanaZmawiaj4cemu w formie papierowej oraz w formie

plik6w mo2liwych do edycji w program ach zpakiet6w Microsoft Office 2010, Adobe Reader i

AutoCad 2010 na PlYtach CD'

3. Wykonawca przejmuje na siebie wszelk4 odpowiedzialno6d zaroszczenia os6b trzecich w zwi4zkuz

wykonaniem przedmiotu Umowy, dotycz4ce w szczeg6lno6ci naruszenia jakichkolwiek praw

autorskich, znak6w handlowych i towarowych, patent6w, rozwi4zari konstrukcyjnych, know-how i

innych praw chronionych os6b trzecich i o6wiad.cza, 2e wprzypadku spor6w i roszczef os6b

trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich os6b trzecich, przez co zwolni

Zamawiaj4cego z wszelkiej odpowiedzialnoSci z tytulu korzystania z Utwor6W w szczeg6lnoSci

zapewniajEc na wlasny koszt zastqpstwo procesowe Zamawiaj4cego w postqpowaniach s4dowych

lub arbitra2owych.

4. Wykonawca ofwiadcza, 2e:

1) w dacie przekazania Utwor6w Zamawiaj4cemu, Wykonawcy przyslugiwad bqd4 niczym nie

ograniczone maj4tkowe prawa autorskie do Utwor6w oraz prawo wlasnoSci egzemplarzy

Utwor6W a wszelkie wymagalne roszczenia pieniq2ne os6b trzecich w zwi4zku z wykonaniem

Utwor6w bqd4 w calo6ci zaspokojone;

Z) Utwory nie bqd4 bez uprzedniej zgody Zamawiaj4cego udostqpniane publicznie ani w inny

spos6b rozpowszechniane przed dat4 przekazania Utwor6w Zamawiaj4cemu.

5. Z chwil4 podpisania Protokolu Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na

Zamawiaj4cego bez ograniczenia terytorium, czasu i iloSci wykorzystania, aZamawiaj4cy nabywa

calo5i autorskich praw maj4tkowych do Utwor6W w szczeg6lno6ci wyl4czne prawo do

rozporz4dzania i korzystania z Utwor6w w pelnym zakresie i w jakikolwiek spos6b na nastqpuj4cych

polach eksploatacji:

1) utrwalania Utwor6W w tym utrwalania na materialnych no6nikach informatycznych [m.in. CD,

dyskietki, DVD, taSmy magnetyczne, no5niki magnetooptyczne);

t0



wZoR UMowy nr Dpz / /pN/ /......

2) uwielokrotniania utwor6w kazd4 technik4, w tym technik4 drukarska;
3) wprowadzania Utwor6w do obrotu;

4) wprowadzania Utwor6w do pamigci komputera;

5) wykorzystania Utwor6w w sieci Internet Iub innych sieciach komputerorvych;
6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utwor6w;
7) modyfikacji Utwor6w oraztworzenia, rozpowszechniania i korzystania z utwor6 w zale1nych;
B) wystawienie i wySwietlanie Utwor6w,

9) swobodnego u2ywania i korzystania z utwor6w oraz ich pojedynczych element6w wzakresie
promocji i reklamy, takprzezZamawiai4cego jak i inne upowaznione przezniegopodmioty;

10) trwalego lub czasowego zwielokrotniania utwor6w w calosci lub czqsci jakimikolwiek Srodkami
i w jakiejkolwiek formie,

11-) rozpowszechniania, w tym uLyczenialub najmu utwor6w lub jego kopii,
l?)vvykorzystania dokumentacji projektowej w toku postqpowania o udzielenie zam6wien ia oraz

realizacji umowy w sprawie wykonania rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej zgodnie z niniejsz4 Umow4.

6' Z chwll4 podpisania protokolu, o kt6rym mowa w ust. 5, Zamawiaj4cy nabywa prawo wtasno6ci
e gze mplar zy pr zekazanych Utwo r6w.

7. Wykonawca o6wiadcza, ie przysluguj4ce mu maj4tkowe prawa

przeniesione zgodnie z przepisami obowi4zujAcego prawa.

B. zamawiai4cemu przysluguje prawo do przeniesienia na osoby

wynikaj4cych z Umowy.

9. Wykonawca zobowi4zuje siq wobec Zamawiaj4cego,2e tw6rcy Utwor6w nie bgd4 dochodzii od
Zamawiai4cego uprawnieri okre6lonych w art. 16 pkt. 3, pkt. 5 ustawy z dnia4 lutego 1994 r.o prawie

autorskim i prawach pokrewnych [Dz. IJ. z 2016 r., poz. 666 z p62n. zm.). W szczeg6lno6ci

Zamawiaj4cy bqdzie uprawniony do oznaczenia Utwor6w w wybrany przez siebie spos6b i

sp rawowania nadzoru nad wykorzystywani em Utwor6w.

10. Wykonawca upowa2nia niniejszym Zamawiaj4cego do udzielania innym podmiotom dalszych

zezwolefi na wykonywanie praw zalelnych w stosunku do Utwor6w w zakresie p6l eksploatacji

wymienionych w ust.5.

11. Wykonawca przenosi na Zamawiaj4cego autorskie prawa majEtkowe do Utwor6w, w tym tak2e

prawo do korzystania z Utwor6w w ka2dym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz do

wykonywania praw zaleLnych, o kt6rych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, i udzielaniazezwolen na wykonywanie tych praw zale2nych w ramach wynagrodzenia

okreSlonego w$ 3 ust. 1 niniejszej umowy.

autorskie do Utwor6w mog4 by6

trzecie uprawnief i obowiazk6w

s11
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Zamawiaj4 cy moke odst4pi6 od umowy w calosci lub w czqsci w terminie 30 dni od powziqcia

wiadomo6c i o zdarzeniu uzasadniaj4cym odst4pienie' jeieli:

1) zostanie wszczQte postqpowanie zmierzaj4ce do likwidacii wykonawcy;

Z) zostanie dokonane, w wyniku postqpowania egzekucyjnego, zajqcie calosci lub czqsci maj4tku

wykonawcy u niemoZliwiai 4ce rnryrkonanie Przedmiotu umowy;

3) wyst4pita istotna zmiana okolicznosci powoduj4 ca, 2e wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym , czego nie mo2na bylo przewidzied w chwili zawierania umowy lub dalsze

wykonywanie umowy mohe zagrozi6 istotnemu interesowi bezpieczefstwa pafistwa lub

b ezPieczeftstwu P ub li cz ne mu'

w tym wypadku wykonawca mo2e z4dafwyl4cznie wynagrodz enia z t5rtulu wykonania cz}fici

umovvy;

4) l4czna wysoko5i naliczonych kar umownych osi4gnie 20o/o ustalonego wSrnagrodzenia

umownego brutto, wymienionego w 5 3 ust' 1 umowy'
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1. Wszelkie zmiany tre6ci umovvy mog4 byi dokonywane wylqcznie w formie pisemnej w postaci

aneksu pod rYgorem niewa2no6ci.

Z. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy

Ko deksu cywilne go, Ko deksu p ostqp owania cywilne go'

3. Strony d42y(bqd4 do polubownego rozwi4zywania spor6w'

4. Wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszej umowy lub z ni4 zwi4zane nie rozwi4zane polubownie,

bqd4 rozstrzygane przez s4d wla6ciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

S. W rozumieniu niniejszej umowy ,,dni robocze" to dni tygodnia od poniedzialku do pi4tku z

wyt4czeniem dni ustawowo wolnych od pracy

s13

L Wykonawca o5wiadcza,2eznanyjest mu fatr<t, i2 tre6i niniejszejumowy, aw szczeg6lno6ci dotycz4ce

go dane identyfikacyjne, Przedmiot Umowy i wysoko6f wynagrodzenia, stanowi4 informacig

publiczn4 w rozumieniu art. 1 ust. 1. ustawy z dnia 6 wrze6nia 2001 r. o dostqpie do informacji

publicznej [Dz. U. z 2016 r., poz. 1.764 z p62n. zm.), kt6ra podlega udostqpnieniu w trybie

przedmiotowei ustavvy.

Z. Ze wzglqduna tajemnicq przedsiqbiorcy udostqpnieniu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie bqd4 podlegaty

informacje zawarte w S ....../ zat4czniku Nr ...... do niniejszej umowy, stanowi4ce informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiqbiorstwa lub inne posiadaj4ce warto66

gospodarcz4 a tak2e informacje nie podane do publicznej wiadomo6ci, w odniesieniu do kt6rych

przedsiqbiorca podj4l dzialania stu24ce zachowaniu ich w poufnosci.
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Integraln4 cze56 umowy stanowi4 dokumenty:

1) Opis Przedmiotu Zam6wienia,

2) Oferta z zal4cznikami,

3) pismo powiadamiaj4ce o wyborze Wykonawcy.

s1s
Umowqsporz4dzonow5jednobrzmiqcychegzemplarzach,3pozostaj4uZamawiajecego,a2otrzymuje

Wykonawca.

zAMAWTAI{CY WYKONAWCA


