
Zal1cnik4
Dokumentacja projektowa na remont przepompowni $ciek6w Pl I Wadyslaw6w"

Umowa Nr......... ......2020

zawartaw dniu ..., pomigdzy;

Lesznowolskim Przedsigbiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibq w Leszrowoli, przy ul.
Poprzecznej 50, NIP: 1231200082, wpisanym do rejestru przedsigbiorc6w prowadzonego
prz.ez: S4d Rejonowy w dla m.st. W-wa - XIV Wydzial Gospodarcry Krajowego Rejestru
S4dowego, pod Nr KRS 00003 49630 o kapitale zakladowym w wysokoSci 90 210 000 zlotych,
Tw arly m dalej,,Zamawiaj 4 cym ", tept ezerrtowanym przez:

Prezesa Zarzqdt - Kazimierza Jablorf,skiego

a

opcja 1 w przypadku spdtekprctwa handlowego
.......nazwa sp6lki.. zsiedzibqw .... ...przy ul .... ....., wpisan4 do

rejestru przedsigbiorc6w KRS prowadzonego przez S4d Rejonolvy ..
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem
NIP... REGON. ......, kapitaLzakladovty w wysokoSci .....
zNoty ch, Tw anq dalej,,D o stawc4 ", reprezentowan q pt zez:

1......

opcja 2 w przypadht osdb fizycznych prowadzqcych dzialalnoit gospodarczq:
Panem/Pani4 ..(imig i nazwisko)... zarr' .....(dokladny adres
zarieszkania)......., legitymuj4cym sig dowodem osobistym seria i numer
wydanym przez ...........(nazwa organu)..... posiadaj4cym NIP , PESEL

....., prowadzqcym dzialalnofit gospodarczg pod nawrq* z siedzibq, w

.... przy ul . . ... .. . . . .., zwanym dalej ,,Wykonawc4"

o nastgpuj4cej treSci:

$1
Zarnawiajqcy powierza, a Wykonawcaprzyjmlje do wykonania zadanie pn.: Dokumentacja
projektowa na remont przepompowni Sciek6w Pll w miejscowoSci Wadyslaw6w".

s2
l. Zamawnjqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizaqi wykonanie kompletnej

dokumentacji projektowej na przebudowg istniej4cej przepompowni 6ciek6w, usytuowanej
na dz. ew. nr ll prry w miejscowoSci Wadyslaw6w na tlocznig.

2. Wymaga sig, Zeby w sklad dokumentacji wchodzily przede wszystkim: projekt budowlany
i wykonawczy v'{razz decyzjqo pozwoleniu na budowg, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t, kosztorys inwestorski orazprzedmiar rob6t.

3. Jeheli wykonanie przedmiotu umowy bgdzie wymagalo uryskania innych dokument6w,
pozwoleri adminishacyjnych lub/i uzgodnieri Wykonawca zobowiqzany jest do ich
uzyskania na wlasne ryzyko i koszt.

4. Szczeg6lowe okreSlenie przedmiotu zam6wienia oraz zakres stanowi zapytanie ofertowe w
przedmiotowym postgpowaniu.

q



$3
1. Wykonawca dostarczy Zamawiaj4cemu kompletnq dokumentacjg zgodnie zponihszym:

- projekt budowlany i wykonawczy: w formie papierowej 4 egz.,

- kosztorys inwestorski,przedmiar rob6t, STWIOR |BIOZ: w formie papierowej 2 egz.,

- kompletna dokumentacja: najednym noSniku elektronicznym w wersji edytowalnej oraz

formacie pdf.

2. Zamawrujqcy:

- udzieli niezbgdnego petrnomocnictwa w zakresie wykonania wszelkich czynnoSci

koniecznych do zrealizowania umowy, np. wyst4pienia przed organami administracji

publicznej w celu wykonania obowi4zk6w wynikajqcychz umowy,

- na wlasny koszt dostarczy Wykonawcy mapg do cel6w projektowych oraz badania

geologiczne.

$4
1. Wykonawca oSwiadcza, i2 posiada kwalifikacje, potencjal i doSwiadczenie umolliwiaj4ce

wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreSlonym umow4.

2. Wykonawca zobowiqzany jest wykonac przedmiot umowy z zachowaniem najwyzszej

starannoSci, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, obowi4zuj4cymi przepisami,

normami i standardami.

3. Wykonawca zobowi4zany jest stosowad sig przy wykonaniu umowy do wskazafl i zalecen

Zamawnjqcego.

4. Wykonawca zobowiqzany jest zapewnid wlasnym staraniem, na wlasny koszt i ryzyko
wszelkie materiaty, programy iurzqdzenia niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za podjgcie wszelkich niezbgdnych dziaNafi i czynnoSci

gwarantujqcych wykonanie przedmiotu umowy i wszelkich obowi4zk6w wynikaj4cych z

umowy we wskazanym terminie orazponosi ryzyko gospodarcze za ewentualne op62nienie.

ss
Wykonawc a zobowi4zany jest wykona6 i przekazat Zamawiaj1cemu kompletny i niewadliwy
przedmiot umowy zgo dnie z ponizszy m:

- dokumentacjg projektowqwraz z kosztorysem i przedmiarem rob6t: do dnia 05.05.2020;

- decyzjg o pozwoleniu na budowg: do dnia 05.06.2020.

s6
1. Odbi6r przedmiotu umowy zostanie dokonany w siedzibie Zamawiajqcego.

2. Przy odbiorze Zamawiajqcy nie jest zobowi4zany dokona6 sprawdzenia jakoSci wykonanej

dokumentacji, a o zauwahonych wadach dokumentacji moZe powiadomid Wykonawcg w
terminie p62niejszym.

3. W przypadku wyst4pienia koniecznoSci usuniqcia wad w dokumentacji Wykonawca jest

zobowiqzany do dokonania uzupelnieri i poprawek w terminie l0 dni od daty zgloszeniawad
przez Zamawiajqcego.

4. Z czynnoSci odbioru zostanie sporz4dzony protok6l. Warunkiem koniecznym do

przyst4pienia do czynnoSci odbiorowych jest przekazanie Zamawiaj4cemu kompletnej

dokumentacji, zgodnej z przedmrotem zam6wienia.

\



5.

6.

Za datg wykonania przedmiotu umowy uznaje sig datg sporz1dzenia protokolu odbioru
potwierdzaj qcego niewadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na okres 24 miesigcy od daty uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowg.

$7
Zawykonanie kompletnego przedmiotu umowy Shony ustalaj4 wynagrodzenie ryczattowe w
wysokoSci netto (slownie: .....).
Wskazane wynagrodzenie bgdzie powigkszone o nale2ny podatek VAT w obowi4zuj4cej

stawce tego podatku.

$8
l. Wskazane w $ 7 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zvirryane zrcalizacj1umowy, w

tym w szczeg6lno6ci wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem do wykonania umowy,
pozyskaniem dokumentacji, wykonaniem przedmiofu umowy, jak r6wnie2 obejmuje
wynagrodzenie zaprzeniesienie autorskich praw majqtkowych do dokumentacji stanowi4cej
przedmiot umowy.

2. Wynagrodzenie bgdzie platne w spos6b jak ruZej:
- 70% wartoSci umowy po zNohenttwniosku o decyzjg o pozwoleniu na budowg,
- 30% wartoSci umowy po uryskaniu decyzji o pozwoleniu a budowg.

3. Wynagrodzenie bgdzie platne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na dorgczonej
do Zamawiaj4cego fakturze VAT w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu umowy bez
zasfizehefi.

3. Za datg zaplaty uznaje sig datg zlohenia przez Zamavnajqcego dyspozycji przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy.

se
Wykonawca bgdzie autorem dokumentacji, kt6ra bgdzie stanowila przejaw dzialalnoSci
tw6rczej, zostanie wykonana osobiScie przez Wykonawcg i wyl4cznie Wykonawcy bEde

przyslugiwaly vrylqczne i nieograniczorte prawa autorskie (osobiste i maj4tkowe) do tej
dokumentacji. Wykonawca zobowiqzany jest zapewnii autorstwo dokumentacji oruz
posiadanie wszelkich autorskich praw maj4tkowych do dokumentacji, w nieograniczonym
zakresie, umoZliwiaj4cym wykorzystanie dokumentacji w dowolny spos6b orM w
dowolnym czasie i miejscu, na wszelkich znanych w dacie przeniesienia praw autorskich
polach eksploatacji, jak r6wnie2 umoZliwiaj4cym zbywanie tych autorskich praw
maj4tkowych w nieograniczonym zakresie. W przypadku, gdyby Wykonawca nie byl
autorem dokumentacjizobowiqzany jestpoda6 dane autoratej dokumentacjiorazprzedNoiryl
dokument potwierdzajqcy przeniesienie przez tg osobg wszelkich wymaganych niniejsz4
umowQ autorskich praw maj4tkowych na WykonawcQ z prawem do nieograniczonego
rozporzqdzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji.
Wykonawca zobowiqn$e sig przenieS6 na wyl4cznoS6, a Zamawiajqcy naby6 w ramach
wynagrodzenia okreSlonego w $ 7 Umowy autorskie prawa majqtkowe do dokumentacji,
umoZliwiaj qce Zxnawiaj4cemu korzystanie z dokumentacji projektowej w dowolnym
zakresie, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie dokonania odbioru
dokumentacji, w dowolnym czasie i miejscu oraz w dowolny spos6b. Strony precyntjq,, iZ
przeniesienie autorskich praw maj4tkowych dotyczyd bgdzie w szczeg6lnoSci prawa do

1.

)
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utrwalania, zwielokotniania, wykorzystania i rozpowszechniania dokumentacji w dowolny

spos6b i na dowolnych noSnikach informacji, w dowolnej iloSci, stanowi takZe zgodg na

dokonanie wszelkich zmian, opracowari i przer6bek dokumentacji, jak r6wnie2 zgodg na

wykorzystanie jej w catoSci lub dowolnej czgsci oruzlqczenie jej z innymi projektami, a

takZe rozporzqdzanie i korzystanie z dokumentacji oraz jej opracowafr.

3. PrzejScie autorskich praw maj4tkowych do dokumentacji nastgpuje z chwil4 zaplaty

wynagrodzenia okreslonego w $ 7 Umowy. Przeniesienie prawa wlasnoSci egzemplarzy

dokumentacji na Zamawrajqcego nastgpuje z chwilq odbioru dokumentacji.

s10
1. Strony ustalaj4, ze wszelka korespondencja zwiqzana z realizacjq Umowy nastgpowad

bgdzie w formie pisemnej (listem poleconym) lub przy wykorzystaniu poczty

elektronicznej, na nastgpuj 4ce adresy :

- dlaZamawiaj4cego: ul. Poprzeczna 50,05-506 Lesznowola

e-mail : lpk@lpk-lesznowola.pl

- dla Wykonawcy:

4. W razie zmiany adresu do korespondencji lub adresu e-mail Strona zmieniqqca adres

zobowiqzana jest niezwlocznie poinformowad o nowym adresie drug4 Strong w tej samej

formie pod rygorem uznania korespondencji skierowanej pod dotychczasowy adres za

skutecznie dorgczonq.

$11
1. Postanowienia zawartej umowy nie mogq ulec zmianie, chyba 2e koniecznoSd

wprowadzenia takich zmianwynika zokohcznoSci, kt6rych nie mozna bylo przewidzied w

chwili zawarciaumowy lub zmiany te s4 korzystne dla Zamawiajqcego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

s12
W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, a ewentualne spory bgdzie rozstrzygil, s4d powszechny.

$13
Umowg sporz4dzono w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, dwa dla ZamawiajEcego i
jeden dla Wykonawcy.

zAMAWTAJACY WYKONAWCA
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