
WZÓR

UMOWA  Nr  ….../WIR-I/Z/......./2017

zawarta w dniu ..................2017 r. pomiędzy:

Gminą – Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Pana  Jacka  Terebusa  -  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Rozwoju  i  Inwestycji

działającego  na  podstawie  upoważnienia  Prezydenta  Miasta  Płocka  nr  31/2015  z  dnia

19.01.2015 roku

a

….............................................................. zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Mając na uwadze art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz

wniosek nr 11/WIR/2017 z dnia 23.02.2017 r. została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego

w  zakresie  terenów  zieleni  w  okresie  realizacji     zagospodarowania  Placu

Dąbrowskiego  przy  Wieży  Ciśnień  w  Płocku  oraz  przebudowy  alei  Roguckiego  w

ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa alei  A.  Roguckiego  i  zagospodarowanie

terenów przyległych do alei w Płocku” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój terenów

zieleni w mieście Płocku”.

2.Projekt pn. Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku’’  uzyskał dofinansowanie

w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2014 – 2020.

§ 2

1. Strony  ustalają,  że  do  obowiązków Wykonawcy  pełniącego  funkcję  inspektora  nadzoru

w zakresie zieleni należy pełny zakres obowiązków i uprawnień określonych w art. 25 i 26

ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Zakres  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  obejmuje  w  szczególności  realizację

następujących czynności:

- przedmiot zamówienia objęty projektem „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku nr

POIS.02.05.00-00-0024/16”  w  ramach  działania  2.5  oś  priorytetowa  II  Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

(a) kontrola prawidłowości  robót związanych z zagospodarowaniem zielenią, zgodności  z

dokumentacją projektową oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

(b) sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót  związanych  z  nasadzeniami,  nadzór  nad

pielęgnacją zieleni oraz udział w odbiorach częściowych i odbiorach końcowych,

(c) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, co stanowić będzie podstawę do zapłaty

wynagrodzenia za roboty budowlane,

(d) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o postępach robót i wszelkich okoliczności,

które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu wykonania robót.
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(e) w  okresie  realizacji  przez  Wykonawcę  robót  związanych  z  zielenią,  codzienną

obecność  na  budowach w  czasie  niezbędnym  do  prawidłowej  kontroli  nad  w/w

robotami – obecność na budowie powinna być udokumentowana wpisem do odrębnie

założonego dziennika budowy;

(f) w  okresie  realizacji  przez  Wykonawcę  robót  związanych  z  zielenią,  codzienne

dokonywanie wpisów do odrębnie założonego dziennika budowy, dotyczących postępu

prac z zakresu zieleni;

(g) udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych na budowie;

(h) udział w oddaniu obiektu do użytkowania i udział w przekazaniu obiektu użytkownikowi;

(i) rozstrzyganie wątpliwości  powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby

zaciąganie  opinii  autora  projektu,  z  wyjątkiem  spraw  mających  wpływ  na  zmianę

kosztów budowy;

(j) powiadamianie Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją projektową a

stanem faktycznym na terenie budowy;

(k) informowanie  Zamawiającego  o  wszelkich  zagrożeniach  występujących  podczas

realizacji robót, w szczególności zagrożeń związanych z terminem realizacji nasadzeń;

(l) sporządzanie protokołów w wypadku wystąpienia usterek oraz potwierdzanie usunięcia

usterek;

(m)weryfikacja  dokumentacji  powykonawczej  sporządzonej  przez  Wykonawcę  robót  w

zakresie nasadzeń;

(n) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności

jej  realizacji  z  dokumentacją  techniczną  budowy,  w  szczególności  dokumentacją

projektową,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,  pozwoleniem  na

budowę,  harmonogramem  rzeczowo  –  finansowym  oraz  obowiązującymi  zasadami

wiedzy technicznej i przepisami.

3.  Wykonawca jako  inspektor  nadzoru jest  przedstawicielem  Zamawiającego na

budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dot. zagadnień technicznych w

ramach  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  terenów  zieleni.  Bez  zgody

Zamawiającego, Wykonawca  nie  jest  upoważniony  do  wydawania  polecenia

wykonania dodatkowych robót nie objętych zamówieniem podstawowym.

4. Wykonawca zapewnia, iż posiada wykształcenie specjalistyczne uprawniające do

pełnienia funkcji inspektora nadzoru terenów zieleni.

§ 3

Termin podjęcia nadzoru inwestorskiego ustala się na dzień podpisania umowy. Objęcie

funkcji  inspektora  i  czynności  w  toku  realizacji  budowy  powinny  być  potwierdzone

odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

§ 4

1. Wykonawca  oświadcza,  iż  przedmiot  umowy  zostanie  zrealizowany  z  zachowaniem

umówionych terminów oraz należytej staranności.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednią  wiedzę,  kwalifikacje  i  doświadczenie

zawodowe do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom i wykona

przedmiot umowy osobiście.

4. Strony oświadczają, iż nie wiąże je stosunek pracy lub inny stosunek prawny, z którego

mogłyby wynikać uprawnienia bądź obowiązki pracownicze.
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§ 5

Zamawiający  zobowiązuje  się  udostępnić  Wykonawcy  potrzebny  do  zrealizowania  projekt

techniczny w wersji elektronicznej dotyczący powyższego zadania, w tym projekt wykonawczy

dot. zagospodarowania zielenią.

                                                                  § 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 niniejszej umowy ustala się

wynagrodzenie  ryczałtowe  na  kwotę:............................ zł  brutto  (słownie  złotych:

…..................................................... 00/100), w tym:

a)  wynagrodzenie  ryczałtowe  na  kwotę:........................... zł  brutto  -

zagospodarowanie  Placu  Dąbrowskiego  płatne  co  miesiąc  w  następujących

ratach:

- maj 2017 r. - 10%,

- czerwiec 2017 r. - 10 %,

- lipiec 2017 r. - 10 %,

- sierpień 2017 r. - 15%,

- wrzesień 2017 r. - 15%,

- październik 2017 r. - 15%,

- listopad 2017 r. - 15%,

- kwiecień 2018 r. - 5%,

- maj 2018 r. 5%. 

b)  wynagrodzenie  ryczałtowe  na  kwotę:............................ zł  brutto -  Aleja

Roguckiego płatne co miesiąc w następujących ratach:

- maj 2017 r. - 10%,

- czerwiec 2017 r. - 10 %,

- lipiec 2017 r. - 10 %,

- sierpień 2017 r. - 15%,

- wrzesień 2017 r. - 15%,

- październik 2017 r. - 15%,

- listopad 2017 r. - 15%,

- kwiecień 2018 r. - 5%,

- maj 2018 r. 5%. 

2. Wynagrodzenie  jest  stałe  i  nie  ulega zmianie  bez względu na termin wykonania  robót

budowlanych.

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w  § 6 ust.  1 zostało skalkulowane

zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę (Dz. U z 2015 r. poz. 2008 ze zm.).

§ 7

1. Zapłata  wynagrodzenia,  o  którym mowa w §6  umowy dokonana  będzie  na  podstawie

rachunków/faktur wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Zamawiającego

wg § 6 niniejszej umowy. Do rachunku/faktury Wykonawca przedstawi ewidencję godzin

świadczenia usług dla danego zadania, określonego w § 6 ust. 1 lit. a) i b).

2. Rachunek/fakturę należy wystawić na: Gmina – Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400

Płock, NIP 774-31-35-712.

3. Wynagrodzenie będzie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

w  rachunku/fakturze  w  terminie  30.  dnia  od  doręczenia  prawidłowo  wystawionych

rachunków/faktur do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt.1.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość przyspieszenia płatności

za wystawione faktury.
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5. Zamawiający zastrzega,  iż  możliwość  dokonania  zapłaty  przed  terminem  będzie

uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

6. Datą zapłaty wynagrodzenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności) przez Wykonawcę na osobę

trzecią jest niedopuszczalne.

8. Wykonawca oświadcza,  że  dokonał  zgłoszenia  rejestracyjnego  i  decyzją  Urzędu

Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej ………………………………...

9. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT.

10. Rachunki/Faktury  wystawia na: Gmina-Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1, NIP:

774-31-35-712.

11. Wystawiający rachunki/faktury  jest zobowiązany do wskazania w nich numeru niniejszej

umowy.

12. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia w wysokości i na warunkach określonych w

niniejszej umowie, wypełnia wszelkie ewentualne roszczenia majątkowe Wykonawcy

względem Zamawiającego.

13. W przypadku osób fizycznych, Strony ustalają, że Zamawiający dokona potrącenia podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz  składki  na ubezpieczenia społeczne z należności
podlegającej zapłacie Wykonawcy.

§ 8

1. Strony ustalają, że formą odszkodowania za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze

stron bez uzasadnionej przyczyny jest kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia

brutto określonego w §6 umowy.

2. Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych za niewłaściwe wykonywanie

umowy przez  Wykonawcę.  Wykonawca zobowiązany jest  zapłacić  Zamawiającemu karę

umowną za:

a)  każdy  nieusprawiedliwiony  brak  stawiennictwa  na  naradach  koordynacyjnych  w

wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w §6;

b)  każdy nieusprawiedliwiony brak stawiennictwa na budowie w okresie realizacji  robót

związanych z zielenią w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w §6;

c) opóźnienie w wykonaniu pozostałych obowiązków wynikających z niniejszej umowy w

wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6  niniejszej umowy;

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,

Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości ponad wysokość kar

umownych.

§ 10

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą

obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne  są  zmiany  postanowień  zawartej  umowy w stosunku  do  treści  oferty,

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Strony umowy ustalają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji umowy, dostarczone na

adres e-mail Zamawiającego (….…………………………...) przez Wykonawcę oraz na adres e-mail

Wykonawcy (….…….…….)  przez  Zamawiającego poczytuje  się  za  przekazane  skutecznie

stronie; jeżeli informacja ma formę oświadczenia woli, dla którego skuteczności niezbędne

jest zachowanie formy pisemnej (zwykłej bądź kwalifikowanej), strony zobowiązują się do

akceptacji dokumentów elektronicznych opatrzonych przez uprawnioną do ich wystawienia
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osobę  certyfikatem  podpisu  kwalifikowanego,  składanego  za  pomocą  bezpiecznego

urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-

mail rozumie się przyjęcie wiadomości przez serwer, na którym znajduje się skrzynka e-

mail  adresata.  Strony  odpowiadają  za  prawidłowe  funkcjonowanie  infrastruktury

technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, włączając w to odpowiedzialność na

zasadzie  ryzyka  związanego  z  dokonanym  wyborem  usług  świadczonych  przez  trzecią

stronę, w szczególności usług hostingowych. W przypadku dysfunkcji serwera bądź innego

elementu  infrastruktury  technicznej,  odpowiedzialnego  za  obsługę  adresu  pocztowego

wskazanego  w  umowie,  uniemożliwiającej  dokonanie  doręczenia  w  wyniku  awarii  bądź

zastosowanych w nim reguł konfiguracji,  konsekwencje w postaci  uznania informacji  za

przekazaną  ponosi  strona  korzystająca  z  danego  serwera  bądź  innego  elementu

infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba że dysfunkcja nastąpiła w wyniku działania siły

wyższej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu cywilnego lub strona korzystająca z

tej  infrastruktury  poinformowała  skutecznie  drugą  stronę  o  dysfunkcji  infrastruktury,

wskazując  jednocześnie  zastępczy,  tymczasowy  sposób  dokonywania  doręczeń,

zapewniający ich niezaprzeczalność oraz adekwatny do przebiegu wdrożenia czas realizacji.

Korzystanie  z  połączeń  wykorzystujących  rozwiązania  anonimizujące  np.  proxy,  TOR  i

podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§ 11

1. W sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy,  mają  zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

2. Ewentualne  spory,  powstałe  na  tle  wykonania  przedmiotu  umowy,  strony  poddają

rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego sądowi powszechnemu.

§ 12

Umowa  została  sporządzona  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy  egzemplarze  dla

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

    Zleceniodawca Zleceniobiorca
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KONTRASYGNUJĘ ze środków:

BMP 2017 r. -    ......................... zł

dział 900, rozdział 90095,  

§ 6057 -      ..........................  zł

§ 6059 -      ..........................  zł

zadanie nr  51/WIRI/I/G

                  
  ….............                      …........................  
      data                                 Skarbnik
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