UMOWA Wzór Nr …………/18
zawarta w dniu …………….2018r. w Michałowie, pomiędzy Gminą Michałowo, 16-050 Michałowo,
ul. Białostocka 11, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Włodzimierza Konończuka – Burmistrza Michałowa,
a …………………………….
zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez:
…………….
§ 1
Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Budowa sieci wodociągowej we wsi
Kazimierowo” zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
§ 2
1. Termin przekazania dokumentacji projektowej ustala się do dnia ………….
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, za zgodą stron w formie pisemnej, może ulec zmianie.
§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy we własnym zakresie.
2. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.
§4
1. W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu prac poza zakres określony w niniejszej umowie, a
których wykonania nie można było wcześniej przewidzieć, strony określą ten zakres oraz stosowne
wynagrodzenie w formie aneksu do niniejszej umowy.
2. W przypadku ujawnienia się wad projektu po jego odbiorze Wykonawca zobowiązuje się do ich
nieodpłatnego usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o
ujawnieniu się wad projektu. Realizacja obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym nie
wyklucza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania.
3. Z chwilą dokonania odbioru projektu poprzez podpisanie protokołu odbioru bez stwierdzenia w nim
braków lub wad, Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości i na wyłączność autorskie prawa
majątkowe do projektu na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu w celu realizowania procesu inwestycyjnego w
oparciu o projekt - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym m.in. techniką
drukarską, reprograficzną, cyfrową,
- w zakresie rozpowszechniania projektu - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie.
Nabycie na własność obejmuje również materiały, dokumenty, rysunki, itp., w których zapisano
przedmiot niniejszej umowy.
4. Zamawiający ma prawo do wykorzystania projektu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, w szczególności
poprzez włączenie projektu lub jego części do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
udostępnianie projektu i jego części wszystkim zainteresowanych w tym postępowaniu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na zachowanie uczciwej
konkurencji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
będzie wybór wykonawcy robót budowlanych.
6. Zakazuje się użycia nazw własnych produktów w projektach technicznych oraz przedmiarach robót.
7. Wykonawca zaktualizuje kosztorys inwestorski jeśli zamawiający zażąda w ciągu 3 lat od daty odbioru
robót.
§ 5
1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w
wysokości ……………………zł (słownie:……………………………………..zł) plus należny podatek
VAT, płatne w dwóch transzach: 1 – po otrzymaniu kompletu dokumentacji, w kwocie 70% wartości
zamówienia brutto, 2 – po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę – 30% wartości
zamówienia brutto.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej na „Gmina Michałowo Białostocka 11
16-050 Michałowo, NIP 9662101673 , odbiorca: „Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11,
Michałowo ".

3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania faktury VAT.
§ 6
1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane zadanie.
2. Okres gwarancji zaczyna swój bieg od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.
§ 7
Zamawiający realizując umowę może odstąpić od umowy w razie wystąpienia okoliczności, które
powodowałyby, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 9
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla
Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron.
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