KC-10/2016

UMOWA
zawarta dnia …........................ w Mikołowie, pomiędzy:
Gminą Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16, NIP: 635-18-05-347 reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta, w imieniu którego działa Zastępca Burmistrza Miasta - …....................
zwany dalej Organizatorem przetargu
a
…...................... z siedzibą w ….................. przy ul. …................, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców
prowadzonym
przez
Sąd
Rejonowy
…....................... pod numerem KRS: …............., NIP ….................., REGON …............,
wysokość kapitału zakładowego: ….............., reprezentowaną przez
…......................... – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej Oferentem.
o następującej treści:
§1
1. Organizator zleca, a Oferent zobowiązuje się do wykonania okresowej kontroli rocznej przeglądów podstawowych pięciu obiektów mostowych na terenie Gminy Mikołów,(dalej
również jako: przedmiot zamówienia) na podstawie przeprowadzonego postępowania dla
zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące obiekty mostowe:
 przepust na potoku Jamna w ciągu ul. Dolina Jamny,
 most drogowy nad potokiem Promna w ciągu ul. Zamkowej,
 przepust nad potokiem Jamna w ciągu ul. Musioła,
 przepust nad potokiem Wilkowyjskim w ciągu ul. Dołowej,
 przepust dla pieszych nad potokiem Jamna przy ul. Musioła.
3. Zakres prac powinien obejmować przeprowadzenie oględzin obiektów mostowych oraz ich
otoczenia, sprawdzenie i ocenę aktualnego stanu technicznego, wykonanie podstawowych
badań, pomiarów i dokumentacji fotograficznej obiektów (min. 4 zdjęcia) oraz ich uszkodzeń,
sporządzenie odpowiednich protokołów przeglądu poszczególnych obiektów (według
obowiązującego wzoru), zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi okresowej
kontroli rocznej obiektów mostowych.
4. Opracowania dla poszczególnych obiektów należy dostarczyć w trzech egzemplarzach oraz
w wersji elektronicznej na płycie CD.
§2
Strony ustaliły terminy wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2016 r.
§3
Koszt wykonania przedmiotu zamówienia określono zgodnie z otrzymaną ofertą Oferenta na
łączną kwotę ryczałtową netto …............ zł (słownie: …........................ złotych 00/100). Po
uwzględnieniu należnego podatku VAT, ustalonego według stawki 23%, wynagrodzenie brutto
wyniesie …............ zł (słownie: …....................................., 40/100).
§4
1. Kwota wymieniona w § 3 Umowy zawiera wszelkie koszty Oferenta niezbędne dla
prawidłowego zrealizowania zamówienia.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne do końca trwania Umowy.
3. Przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego wymaga
pisemnej zgody Organizatora przetargu, pod rygorem nieważności.
§5
1. Strony ustalają wykonanie przedmiotu umowy w dniu obustronnego podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego w siedzibie organizatora przetargu.
2. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy z adnotacją „bez uwag” będzie
stanowił podstawę do wystawienia faktury przez oferenta.
3. Wynagrodzenie oferenta za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w formie przelewu
bankowego na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w fakturze.
4. Organizator przetargu zobowiązuje się do zapłaty faktury oferentowi w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania.
5. Organizator przetargu oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu
umowy.
6. W razie wystawienia przez Oferenta i doręczenia Organizatorowi przetargu faktury VAT z
brakami, w tym w szczególności faktury VAT wystawionej błędnie lub bez protokołu,
o
którym mowa w punkcie 2 Organizator przetargu wezwie Oferenta do usunięcia braków.
W takiej sytuacji termin płatności danej faktury VAT przesuwa się do dnia, w którym braki
zostaną skutecznie usunięte.
7. Oferent ma obowiązek usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek
w opracowanej przez siebie dokumentacji w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu.
§6
Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna z rachunku bankowego
Organizatora przetargu na rachunek bankowy Oferenta wskazany na fakturze.
§7
Oferent z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w §5 przenosi na Organizatora
przetargu autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
1. realizacji;
2. w zakresie utrwalania zwielokrotnienia utworu dowolnymi technikami, w tym
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, odlewniczą, powielania na
różnych przedmiotach;
3. wprowadzaniu utworu do pamięci komputera;
4. wprowadzaniu utworu do obrotu;
5. publiczne wyświetlanie, wystawianie, udostępnianie wszystkiego rodzaju bez
ograniczenia kręgu odbiorców np. drogą emisji telewizyjnej, satelitarnej, przez internet.
§8
1. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych Organizatora przetargu
wyznacza się Krzysztofa Gila.
2. Do kierowania i koordynowania pracami z ramienia Oferenta wyznacza
się …..................................
§9
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Organizatorowi przetargu kar umownych:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,03% wynagrodzenia netto
określonego w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu ustalonego w § 2
umowy,
2) za odstąpienie od umowy przez Organizatora przetargu z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Oferent, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto
określonego w § 3 umowy,

3) za odstąpienie od umowy przez Oferenta z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność,
w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3 umowy.
2. Organizator przetargu zobowiązany jest zapłacić Oferentowi karę umowną za odstąpienie
od Umowy z własnej winy w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego
w § 3 umowy.
3. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary
umowne nie pokrywają poniesionej szkody.
4. Należność z tytułu kar umownych Organizator przetargu potrąci z faktury wystawionej przez
Oferenta.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności,
za zgodą obu stron.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 12
Sprawy sporne wynikające z treści umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
powszechnego, właściwego dla siedziby Organizatora przetargu.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje
Organizator przetargu, a jeden Oferent.
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