UZ.441.8.2017.MM
Załącznik nr 9 do SIWZ–
Wzór umowy
U m o w a nr

/2017

zawarta w dniu …................................. w Bodzentynie pomiędzy:
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska nr 4, (NIP 657-29-05-857)
reprezentowanym przez
Dyrektora ŚPN -…...........................................................................................................................................................
zwany dalej Zamawiającym,
a
….............................................................................................................……………..............................................................
NIP: …..................................................
reprezentowaną przez :
….........................................................................................................………………..............................................................
zwany dalej Wykonawcą.
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane
na szlakach turystycznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego tzw. „Parkowy System Informacji II”.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
2.1. opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane
na szlakach turystycznych ŚPN tzw. „Parkowy System Informacji II”. Na opisane zadanie składa się:
 opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
 opracowanie przedmiaru robót budowlanych,
 opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
2.2. Zakres i wielkość usług objętych przedmiotem zamówienia: W skład opracowania dokumentacji
projektowej na urządzenia turystyczno-edukacyjne usytuowane na szlakach turystycznych ŚPN
tzw. „Parkowy System Informacji II” wchodzą następujące elementy infrastruktury turystycznoedukacyjnej:
2.2.1. brama wejściowa z miejscem na stelaże pod np.: tablice urzędowe, informacyjne, strzałki
kierunkowe, znaki szlaków itp. w dwóch wariantach:
A. mała montowana na szlakach turystycznych, obiektach i ścieżkach edukacyjnych,
B. duża rozmiarami dostosowana do ruchu samochodów ciężarowych oraz autokarów.
2.2.2. punkt obsługi zwiedzających w dwóch wariantach:
2
2
A. obiekt otwarty o powierzchni od 10 m do 25m , wykorzystywany do udzielania informacji
turystycznej, rozdawania materiałów promocyjnych, edukacyjnych, sprzedaży pamiątek
i biletów wstępu lub z możliwością zamaskowania kontenera WC, food truck lub toi toi,
2

2

B. obiekt z możliwością zamknięcia o powierzchni od 10 m do 25m , wykorzystywany do
udzielania informacji turystycznej, rozdawania materiałów promocyjnych, edukacyjnych,
sprzedaży pamiątek i biletów wstępu lub z możliwością zamaskowania kontenera WC,
food truck lub toi toi,
2.2.3. schron przeciwdeszczowy w dwóch wariantach:
A.

mały przewidziany do dziesięciu osób,
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B.

duży przewidziany do dwudziestu pięciu osób.

2.2.4. ławka dla 3-4 osób dostosowana wysokością do stołu (pkt. 2.2.5) w dwóch wariantach:
A. bez oparcia,
B. z oparciem.
2.2.5. stół łącznie dla 6-8 osób, dostosowany do ławek (pkt 2.2.4)
2.2.6. ogrodzenie w dwóch wariantach:
A. ogrodzenie - przęsła z dodatkową poręczą,
B. ogrodzenia – przęsła bez dodatkowej poręczy.
2.2.7. kładki w dwóch wariantach:
A. z poręczą wersja węższa,
B. bez poręczy wersja szersza.
2.2.8. kosz odpowiednio zabezpieczony przed zwierzętami i dostosowany do worków 120 l
w dwóch wariantach:
A. jeden pojemnik na śmieci nie segregowane,
B. trzy pojemniki na śmieci segregowane.
2.2.9. słupek (drogowskaz) na strzałki kierunkowe, tablice informacyjne w dwóch wariantach:
A. słupek z daszkiem dostosowany do wielkości
informacyjnych , o odpowiedniej stabilności,

strzałek

kierunkowych

i

tablic

B. słupek bez daszka, o odpowiedniej stabilności.
2.2.10. mały przystanek edukacyjny,
2.2.11. stojaki na rowery w dwóch wariantach:
A. mały od czterech do ośmiu rowerów,
B. duży od ośmiu do dwunastu rowerów.
2.2.12. stojak pod tablice na dwóch słupkach wraz ze stelażem,
2

A. mały dostosowany wielkościowo do stelaży pod tablice do 1,5m włącznie,
B. duży dostosowany wielkościowo do stelaży pod tablice powyżej 1,5m

2

2.2.13. witacz w dwóch wariantach:
A. mały,
B. duży.
2.2.14. stelaże pod tablice dostosowane do urządzeń wskazanych w pkt. 2.2, ppkt. 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.13, o powierzchni:
2

A. do 0,5m włącznie,
2

2

B. od 0,5 m do 1,5m włącznie,
2

2

C. od 1,5 m i do 2,0 m włącznie,
2

D. od 2,0 m i powyżej
2.3. Dodatkowe informacje o przedmiocie zamówienia:
Należy:
2.3.1.

elementy infrastruktury turystyczno-edukacyjnej zaprojektować z trwałych i solidnych
materiałów

2.3.2.

elementy infrastruktury turystyczno-edukacyjnej zaprojektować jako spójne pod względem
stylu, formy, treści i kolorystyki urządzenia;

2.3.3.

zaprojektować urządzenia z jak największą ilością elementów powtarzalnych (grubość,
szerokość, wysokość, system mocowania, itp.);
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2.3.4.

zaprojektować urządzenia, na których można łatwo wymienić elementy uszkodzone;

2.3.5.

opracować sposób zamontowania tablic na stelażach;

2.3.6.

opracować sposób zamontowania urządzeń turystycznych na szlakach w dwóch wariantach:
trwale związane z gruntem i nietrwale związane z gruntem;

2.3.7.

wszystkie elementy Parkowego Systemu Informacji II (obudowy tablic, drogowskazy, ławy,
stoły, zadaszenia, bramy, ogrodzenia itp.) ściśle wkomponować w otaczający krajobraz aby
były na tyle widoczne i czytelne, na ile to jest konieczne dla ich funkcji i na tyle ukryte aby nie
raziły agresywną formą;

2.3.8.

nawiązać stylem nowych obudów tablic, bram i drogowskazów do lokalnych tradycji
zdobnictwa i budownictwa;

2.3.9.

do znakowania przebiegu szlaków i ścieżek edukacyjnych stosować zasady określone
w „Instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK”– sprawdzone i przyjęte w całej Polsce
z uwzględnieniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Polskich Parków Narodowych oraz tablic
urzędowych (biało–czerwone) zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 10.12.2004 w sprawie wzorów tablic – Dz.U. nr 268 poz. 2664 i 2665).

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zapisami SIWZ dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia
i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z SIWZ,
postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującymi normami.
5. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy konsultacji z Zamawiającym na każdym
etapie opracowywania przedmiotu zamówienia w sprawie istotnych elementów mających wpływ na
koszty, konstrukcję, technologię, rozwiązania techniczne oraz funkcję. Zasadą przyjętych rozwiązań
technologicznych powinna być prostota i niezawodność. Bezpośrednie spotkania konsultacyjne
Wykonawcy z zespołem reprezentującym Zamawiającego będą odbywać się w siedzibie
Zamawiającego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W razie stwierdzenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego strony przeprowadzać będą dodatkowe konsultacje w innej formie.
6. Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane w przepisach, udostępnionych przez Zamawiającego
danych, czy dokumentach, a mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, winny być przez
Wykonawcę konsultowane na bieżąco i akceptowane przez Zamawiającego.
§2
1. Wytyczne dotyczące kosztorysu
1.1. Na podstawie opracowania dokumentacji małej architektury należy przygotować kosztorys
inwestorski planowanej infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.2. Kosztorys powinien obejmować:
 koszty wykonania i montażu urządzeń małej architektury (zbiór urządzeń małej infrastruktury
terenowej pełniącej funkcje informacyjne, edukacyjne i turystyczne).
 pozostałe niewymienione a niezbędne koszty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
1.3. Kosztorys powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).
TERMIN REALIZACJI
§3
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia. – 31 października 2017 r.:
2. Po odbiorze końcowym rozpoczyna bieg termin rękojmi i gwarancji przez okres wskazany w § 14 ust. 1
Umowy. Wykonawca przez okres trwania rękojmi i gwarancji obowiązany jest do zapewnienia usługi
gwarancyjnej na zasadach podanych w niniejszej Umowie i Ofercie.
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WYNAGRODZENIE
§4
1. Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1wynosi: …............................ zł
brutto (słownie: …...............................................................................................................................................), w tym
podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości ………………………….. zł
(słownie:…………………………………………).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty publiczno – prawne, w tym podatek VAT.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
4. Wynagrodzenie nie ulega zmianie (również w przypadku zmiany stawki podatku VAT po zawarciu
umowy). Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z oczekiwanym przez Zamawiającego rezultatem.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
§5
Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność techniczną i zawodową oraz znajduje się w sytuacji
ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SPOSÓB REALIZACJI UMOWY
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wpływania na ostateczny kształt opracowań poprzez zgłaszanie
uwag i opinii. Ocena Zamawiającego polega na ocenie zgodności opracowań z umową oraz jej
załącznikami. Zamawiający wydaje swoją opinię i akceptację na temat zaproponowanych rozwiązań
technicznych i materiałowych w terminie do 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.
2. Jeżeli zastosowanie się do wskazań/wytycznych Zamawiającego na jakimkolwiek etapie wykonywania
umowy, mogłoby negatywnie wpłynąć na wynik prac, a w szczególności utrudniałoby bądź
uniemożliwiało prawidłową realizację Umowy przez Wykonawcę bądź wpływałoby na bezpieczeństwo
użytkowania obiektu, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zastrzeżenia wobec tych
wytycznych wraz z ich uzasadnieniem. Ostateczną decyzję w zakresie związania wytycznymi podejmie
Zamawiający, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie (jednak nie później niż do 5 dni
roboczych) do uzupełnienia przekazywanych w trybie roboczym opracowań i informacji, jeśli
Zamawiający uzna je za niekompletne. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku respektowania zapisów SIWZ oraz przepisów prawnych, w tym obowiązujących przepisów
i norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
4.1. sporządzania i uzyskania wszelkiej dokumentacji przewidzianej przepisami prawnymi powszechnie
obowiązującymi w dacie realizacji zadania;
4.2. pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia zadania i gotowości do odbioru, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy;
4.3. zgodnego i niezakłóconego własnymi działaniami współdziałania z Zamawiającym we wszelkich
sprawach dotyczących realizacji zadania, a w szczególności do udzielania upoważnionym
przedstawicielom Zamawiającego wyczerpującej informacji oraz umożliwienia wglądu we wszelkie
niezbędne dokumenty związane z realizacją zadania;
4.4. koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców;
4.5. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które
mogą mieć wpływ na jakość wykonywanych usług lub na termin realizacji Umowy;
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4.6. Jeżeli wykonanie usługi będzie wymagało innych uprawnień Wykonawca musi zapewnić taką
osobę do prawidłowego wykonania usługi.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty projektowe i opracowania składające się
na przedmiot Umowy w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 2 egz. w wersji cyfrowej.
Dokumentacja w formie elektronicznej powinna zostać przekazana na nośniku danych w dwóch
wersjach: edytowalnej (np.: pliki w formacie *.doc albo *.docx dla części opisowej i *.dwg dla części
rysunkowej) oraz nieedytowalnej (np.: pliki w formacie *.pdf) lub równoważnych.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§7
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy
w kwocie ……………… zł (słownie: …………………………………………..) w formie: ………………………………………….. …
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie na następujących zasadach:
3.1. 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu przez
Zamawiającego, że przedmiot umowy został należycie wykonany,
3.2. pozostałe 30% nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy na jedną lub kilka form
wskazanych w ustawie - Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oraz bez zmniejszenia ich wysokości.
5. Zamawiający będzie przechowywać zabezpieczenie, wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu, na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Począwszy od dnia dokonania odbioru przedmiotu Umowy (protokół końcowego odbioru przedmiotu
Umowy podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony) przez cały okres rękojmi, Wykonawca
zobowiązany będzie do utrzymywania zabezpieczenia w wysokości stanowiącej równowartość 30%
kwoty zabezpieczenia.
7. W przypadku przesunięcia terminu wykonania Umowy zabezpieczenie zostanie przez Wykonawcę
odpowiednio przedłużone.
8. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji lub poręczenia i wymagane jest
informowanie Gwaranta lub Poręczyciela o zmianach Umowy, bądź informowania go o zmianach
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem
każdego aneksu do Umowy przedstawić potwierdzenie powiadomienia o zmianach w jej treści
Gwaranta lub Poręczyciela i akceptacji wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie.
Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie postanowień niniejszej Umowy, dające
podstawę Zamawiającemu do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
§8
1. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykonany przedmiot umowy protokołem
zdawczo-odbiorczym.
2. Strony ustalają, że miejscem odbioru dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, będzie
siedziba Zamawiającego.
3. Po wykonaniu zamówienia, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru i zawiadomi o tym
pisemnie Zamawiającego. Strony ustalą termin przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu.
4. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji przez
Wykonawcę.
5. Przekazanie przedmiotu Umowy, odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.
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6. Odbiór przedmiotu Umowy strony potwierdzają przez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego. Odbiór następuje wraz z przeniesieniem przez Wykonawcę na Zamawiającego całości
praw autorskich w zakresie określonym w § 17 niniejszej Umowy do każdego utworu podlegającemu
odbiorowi.
7. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nadają się do usunięcia, Zamawiający
ma prawo odmówić dokonania odbioru przekazanego mu do odbioru przedmiotu Umowy do czasu
usunięcia wady przez Wykonawcę. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy czas na usunięcie wad
wynoszący maksymalnie 10 dni roboczych.
8. Strony zgodnie oświadczają, iż wady, o których mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest usunąć na
własny koszt. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wady, Zamawiający
będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości bądź w części, bądź do zlecenia
zastępczego wykonania tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w zakresie
wykonania wadliwej części Umowy (według własnego wyboru). Zamiast odstąpienia Zamawiający może
- według swojego wyboru - uprzednio zażądać od Wykonawcy ponownego wykonania prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego wynoszącym maksymalnie 10 dni roboczych. Po bezskutecznym
upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ponowne wykonanie, Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w zakresie wykonania wadliwej części
Umowy.
10. Strony zgodnie ustalają, że w czynnościach, o których mowa powyżej winni uczestniczyć
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o gotowości do
odbioru końcowego wszelkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania
przedmiotu Umowy, a w szczególności wszelkie prawem wymagane dokumenty, protokoły oraz
zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,
12. Strony zgodnie ustalają, iż z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół podpisany
przez Zamawiającego i Wykonawcę, w treści którego znajdą się wszelkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie przeprowadzania czynności odbioru, jak również terminy wyznaczone
Wykonawcy na usunięcie wad lub ponowne wykonanie prac stwierdzonych w toku przeprowadzenia
powyższych czynności.
13. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wskazanych wad na swój koszt bez względu na wysokość
kosztów, jakie będzie musiał ponieść w celu ich usunięcia oraz oświadcza, iż nie odmówi wykonania
powyższych prac zmierzających do ich usunięcia.
14. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o fakcie usunięcia wad.
OSOBY UPOWAŻNIONE
§ 10
1. Do kierowania czynnościami związanymi z realizacją przedmiotu Umowy oraz jako osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione do podpisania wszelkich wymienionych w Umowie protokołów odbioru,
Wykonawca wyznacza: ………………………………………………………............................................................................
2. Jako osoby odpowiedzialne za koordynację prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz
upoważnione do podpisania wszelkich wymienionych w Umowie protokołów odbioru Zamawiający
wyznacza:……………………………………………………………………………............................................................................
3. Zmiana przedstawiciela każdej ze Stron musi zostać potwierdzona pisemnie i nie stanowi zmiany
Umowy.
PŁATNOŚĆ
§ 11

1. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego bez usterek, na konto
wskazane na fakturze.

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6 / 12

GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 14
1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na wykonaną dokumentację na okres ……..
2. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
umowy.
3. Termin gwarancji i rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego.
PODWYKONAWCY
§ 15
1. Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą podwykonawców w następujących częściach
zamówienia:
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.
3. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może:
3.1. dokonać zmiany podwykonawców;
3.2. zrezygnować z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia;
3.3. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
3.4. powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części
zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wskazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku realizacji Umowy z udziałem podwykonawców:
4.1. Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców;
4.2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach nazw lub imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy,
a także przekaże powyższe informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy;
4.3. Wykonawca, zlecając część lub całość prac związanych z realizacją zamówienia podwykonawcom,
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu cywilnego w zakresie
prawidłowej realizacji zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu Umowy.

nie

zwalnia

Wykonawcy

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
§ 16
1. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia, nie
krócej niż do protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu po wykonaniu
przedmiotu umowy, własnego ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty
minimum 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł).
2. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego dokument potwierdzający ubezpieczenie w zakresie
określonym w ust.1, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem Umowy na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy zł). Ubezpieczenie obejmuje zarówno odpowiedzialność cywilną kontraktową
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jak również odpowiedzialność deliktową. Na dowód powyższego Wykonawca przedłożył polisę,
ubezpieczeniową/inny dokument ubezpieczenia nr ............... wystawioną przez ............, której kopia
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
4. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zawarciem stosownych umów ubezpieczenia oraz
związanych z tym koszty składek.
6. Odmowa przedstawienia ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia albo niewykonanie
zobowiązania do zawarcia umowy ubezpieczenia określonej niniejszym paragrafem może skutkować
odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
PRAWA AUTORSKIE
§ 17
1. Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, powstałych wskutek
wykonania Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących samodzielne części
innych utworów - stworzonych przez Wykonawcę w wyniku wykonywania obowiązków określonych
w Umowie – nabywa Zamawiający bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w polach
eksploatacyjnych w szczególności obejmujących:
1.1. utrwalanie utworu w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób;
1.2. zwielokrotnienie (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym,
a w szczególności na dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do
zapisu cyfrowego;
1.3. wypożyczanie, najem, dzierżawa utworu lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych;
1.4. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
1.5. wprowadzanie utworu do obrotu (także w sieci Internet), w tym wielokrotne rozpowszechnianie
utworu (w całości i we fragmentach) poprzez jego emisję telewizyjną w programach krajowych
i zagranicznych stacji telewizyjnych, także satelitarnych;
1.6. publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet);
1.7. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie
utworu, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
1.8. tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze,
modyfikowanie utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów;
1.9. nadawanie utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację
naziemną lub za pośrednictwem satelity;
1.10. wprowadzanie utworu do pamięci komputera.
2. Zamawiający jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia utworów. Nierozpowszechnianie
utworów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie powoduje powrotu praw, o których mowa
w ust. 1 oraz własności przedmiotu, na którym utwory utrwalono.
3. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania, przez czas
nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworu, co do których autorskie
prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu.
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie wykonywania:
prawa do autorstwa utworu, do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy
utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu
utworu publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
4. Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas nieoznaczony
w jego imieniu autorskich praw osobistych.
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5. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje nabycie prawa do wykonywania praw zależnych
przez Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz nabycie prawa
własności nośników, na których utrwalono utwór.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia
autorskich praw majątkowych do całości utworów, praw zależnych, z tytułu ich eksploatacji na polach
eksploatacji wymienionych w ust. 1 oraz pozostałych uprawnień opisanych w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający jako nabywca praw autorskich ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie. Dotyczy to tak całości, jak
i części składowych utworów.
8. Wykonawca oświadcza, że:
8.1. do opracowania, które powstało w wyniku wykonania niniejszej Umowy, w zakresie w jakim
stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, przysługują mu nieograniczone prawa autorskie;
8.2. opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie jest
obciążone prawami osób trzecich.
KARY UMOWNE
§ 18
1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych za przekroczenie terminów lub nienależyte
wykonanie umowy:
1.1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
1.1.1.

za opóźnienie w wykonaniu zadania w wysokości 0.1% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

1.1.2.

za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych podczas odbioru, w wysokości 0.1%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia;

1.1.3.

za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4, ust.1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia liczonego od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

1.1.4.

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych przez
Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4
ust.1 umowy

1.1.5.

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1
umowy

2. W przypadku naruszenia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej w ust. 1 powyżej,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego
w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w posiadaniu ciągłości ubezpieczenia w czasie
wykonywania Umowy.
3. Jeżeli opóźnienie w realizacji (rozpoczęcie lub zakończenie) Umowy z winy Wykonawcy przekroczy
14 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, a Wykonawca, zobowiązany jest
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 20 %
całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4, ust. 1 niniejszej Umowy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
4.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy
przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 19 ust. 3 umowy w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4, ust.1 umowy.
4.2. za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w §4, ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
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5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przewyższy naliczone kary umowne.
6. Suma kar umownych z różnych tytułów nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 4 ust.1 umowy
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obciążenia karami umownymi na podstawie noty księgowej
bez podpisu Wykonawcy oraz wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych z bieżącej
należności Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się uiścić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania
Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty z tytułu kary umownej na rachunek bankowy
Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisu ustępu powyższego.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 19
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
2.1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2.2. zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;
2.3. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do konsultacji z Zamawiającym opisanych
w § 1 ust. 5
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający bezzasadnie odmawia
dokonania odbioru przedmiotu umowy, bezzasadnie odmawia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego, nie przystąpił do odbioru końcowego bez uzasadnionej przyczyny lub bezzasadnie
odmawia podpisania protokołu końcowego.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
A. w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;
6. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy, Zamawiający dokona odbioru prac
wykonanych do dnia odstąpienia, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia za wykonaną zgodnie
z wymogami niniejszej umowy część zamówienia.
§ 20
Termin na odstąpienie od umowy dla każdej ze stron wynosi 30 dni od daty powzięcia wiadomości
o okolicznościach dających podstawę do odstąpienia, o których mowa w niniejszym rozdziale oraz
w pozostałych częściach umowy.
ZMIANY UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
§ 21
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną w formie
pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie
terminu wykonania Umowy polegającej na:
2.1. wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od
Stron powodującej niemożność jego dotrzymania,
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2.2. wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu
Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
2.3. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy
jest, w szczególności:
A. zmiana siedziby którejkolwiek ze stron,
B. zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
Integralną część niniejszej umowy stanowią :
1. Karta gwarancyjna
2. Kopia dowodu ubezpieczenia
§ 23
1. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
§ 24
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

……………………………..
Pieczęć firmy

……………………………..
Kierownik jednostki

GK ……………………………..

RP………………………………

PD ds. zam. publ. ………………………………

Sporządzający …………………………….....
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Załącznik nr 1 do Umowy –
karta gwarancyjna

Karta Gwarancyjna
§1
Na wykonany przedmiot umowy tj. Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenia turystycznoedukacyjne usytuowane na szlakach turystycznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego tzw. „Parkowy
System Informacji II” Wykonawca ………………..udziela gwarancji jakości na okres …………………………..……
§2
1.Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest usunięcia na swój koszt ujawnionych wad przedmiotu
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający, w przypadku wykrycia wady, zawiadomi o niej Wykonawcę drogą mailową na adres
mailowy……………………………………………………………………………
lub
faksem
pod
numer
telefonu
………………………………….….wyznaczając, odpowiedni do rodzaju wykrytej wady, termin do jej usunięcia.
3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy , o którym mowa w §…….umowy
nr……………na ………………….…. z dnia ………………………... za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku nieusunięcia wady we wskazanym terminie, Zamawiający będzie również uprawniony
do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§3
Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone przez Zamawiającego również po upływie okresu
gwarancji , jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi o wadzie Wykonawcę.

Zamawiający

Wykonawca (Gwarant)
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