
                 

Opracowanie ekspertyzy technicznej dla obiektu przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu

UMOWA nr DOA……………………../2020
zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 zwana dalej „PZP”)
DOA……………/2020, zwana dalej ,,Umową”,

w Poznaniu, dnia .................2020 r. pomiędzy:
Zarządem  Komunalnych  Zasobów  Lokalowych  sp.  z  o.  o.,  z  siedzibą  w  Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60 -770 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział  VIII  Gospodarczy  KRS  0000483352,  NIP:  2090002942,  REGON:  302538131,
reprezentowany przez:
1)………………………………………………………………………………………………...
2)…...……………………………………………………………………………………………
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a 
………………………………….,  prowadzącą/ym  działalność  gospodarczą pod  firmą
……………………………………………………………..  z  siedzibą  w  ……………..
……………………………, NIP: …………………………., REGON …………………………, 
zwaną dalej WYKONAWCĄ,

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami”, a każda z osobna ,,Stroną”. 

§ 1. Oświadczenia
1. Zamawiający oświadcza, że posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie

z wymaganiami  ustawowymi,  posiada  uprawnienia  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i eko-
nomicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto, że
znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej jego wykonanie.

3. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz
dane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z
dnia  8  marca  2013  r.  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w  transakcjach
handlowych.

§ 2. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest sporządzenie  ekspertyzy technicznej dla obiektu położonego przy

ul.  Knapowskiego  30  w  Poznaniu  wraz  z  wykonaniem  niezbędnych  badań  i  sprawdzeń.
Szczegółowy  zakres  przedmiotu  Umowy  określają  Wytyczne  do  wykonania  ekspertyzy,
udostępnione Wykonawcy w procedurze o udzielenie zamówienia.

2. Przedmiot Umowy powinien zostać sporządzony w trzech egzemplarzach w wersji papierowej
i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie DOC i PDF.

   

          § 3. Termin wykonania przedmiotu Umowy
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  przedmiotu  Umowy  w terminie  4  tygodni od
zawarcia Umowy. 
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     § 4. Odbiór przedmiotu Umowy
1. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot Umowy w jego siedzibie.
2. Przekazanie  przedmiotu  Umowy  Zamawiającemu  stwierdza  się  protokołem  jej  przyjęcia,

podpisanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
3. Z  chwilą  przekazania  Zamawiającemu  przedmiotu  Umowy,  następuje  automatyczne

przeniesienie („Moment Przeniesienia”) na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
wykonanego przedmiotu Umowy, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania
przedmiotem Umowy w kraju i za granicą w całości lub w dowolnej części, bez konieczności
składania w tej sprawie odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Przeniesienie majątkowych
praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze
zm.), w tym również następujące pola:
1) utrwalanie przedmiotu Umowy bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką,

w  tym  drukarską,  cyfrową,  reprograficzną,  elektroniczną,  fotograficzną,  optyczną,
laserową,  poprzez  zapis  magnetyczny,  na  każdym  nośniku,  w  tym także  na  nośniku
elektronicznym, optycznym, magnetycznym, dyskietce, CD-ROM, DVD,

2) zwielokrotnianie  przedmiotu  Umowy  bez  żadnych  ograniczeń  ilościowych,  w każdej
możliwej  technice,  w  tym  drukarskiej,  reprograficznej,  cyfrowej,  elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na każdym nośniku, w
tym  także  na  nośniku  elektronicznym,  optycznym,  magnetycznym,  dyskietce,  CD-
ROM, DVD oraz w ramach systemu on–line,

3) wprowadzenie przedmiotu Umowy do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym
Internetu,  sieci  wewnętrznych  typu  Intranet,  bez  żadnych  ograniczeń  ilościowych,  jak
również przesyłania przedmiotu Umowy w ramach ww. sieci, w tym w trybie on–line,

4) rozpowszechnianie  przedmiotu  Umowy,  w  tym  wprowadzanie  jej  do  obrotu,
w szczególności  drukiem,  w  postaci  książkowej  (w  tym również  w  ramach  utworów
zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach 
elektronicznych  baz  danych,  na  nośnikach  magnetycznych,  cyfrowych,  optycznych,
elektronicznych,  również  w  postaci  CD-ROM,  dyskietek,  DVD,  w  ramach  sieci
multimedialnych,  w  tym  sieci  wewnętrznych  (np.  typu  Intranet),  jak  i  Internetu,  w
systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania,

5) odtwarzanie i wystawianie przedmiotu Umowy,
6) modyfikację przedmiotu Umowy,
7) publiczne  udostępnienie  przedmiotu  Umowy,  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości
wydań i wielkości nakładów.

4. W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego także wyłączne prawo
na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich  do  opracowań  przedmiotu  Umowy,  nadto
Zamawiającemu przysługuje  prawo wykorzystania przedmiotu Umowy i jego fragmentów w
celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

5. W  Momencie  Przeniesienia  Wykonawca  zrzeka  się  praw  i  roszczeń  z  tytułu  zmian  w
przedmiocie Umowy, jakie w przyszłości może wprowadzić do niej Zamawiający lub osoba
trzecia, działająca na rzecz Zamawiającego.

§ 5. Gwarancja i rękojmia
1. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12

miesięcy liczony od dnia jego przekazania Zamawiającemu.
2. W  razie  stwierdzenia  wad  przedmiotu  Umowy  w  okresie  gwarancji,  Zamawiający  jest

uprawniony do żądania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania w zależności
od stwierdzonych wad, całości lub części przedmiotu Umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.  W  przypadku  niewykonania  powyższego  obowiązku  w  wyznaczonym
terminie Zamawiający uprawniony jest do stosownego obniżenia wynagrodzenia lub zlecenia
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poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, a
Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane w terminie 7 dni od dnia
wezwania do zapłaty.

3. Okres rękojmi jest co najmniej równy okresowi gwarancji.

§ 6. Wynagrodzenie
Za  wykonanie  wszystkich  czynności  określonych  w  Umowie,  w  tym  za  przeniesienie
majątkowych  praw  autorskich  do  sporządzonego  przedmiotu  Umowy,  Wykonawca  otrzyma
łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
netto: ................................. zł 
brutto (słownie złotych: …………………… zł …./100)

§ 7. Warunki płatności 
1. Rozliczenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  nastąpi  na  podstawie  faktury

VAT, wystawionej na po podpisaniu przez obie Strony protokołu przyjęcia przedmiotu Umo-
wy, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę wszystkich elementów przedmiotu Umo-
wy.

2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku rozliczeniowe-
go wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, należy do
Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. -Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

3. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać elementy wymienione w art. 106e ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.), w
szczególności–w przypadkach prawem wymaganych–wyrazy „mechanizm podzielonej płatno-
ści”. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
który znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezareje-
strowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. „Biała Lista”, zwany
dalej: „Wykazem”.

4. Jeżeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcę nie będzie znajdował się w Wykazie, Za-
mawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu pojawienia się tego
rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zama-
wiającego.

5.  W przypadku określonym w ustępie poprzednim Wykonawca może dochodzić od Zamawiają-
cego odsetek z tytułu opóźnienia płatności najwcześniej w terminie 7 dni od daty zawiadomie-
nia, o którym mowa w tym ustępie.

6. Chwilą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

prawidłowo wystawionej faktury.
8. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, musi ona zostać przesła-

na za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191 ze zm.) oraz zawierać dane nabywcy.

9. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania prze-
lewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich, pod rygo-
rem nieważności.

                                                               § 8. Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wy-

nikających z Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułów i w wyso-
kościach określonych poniżej: 

1) za  niedotrzymanie  terminu  wykonania  przedmiotu  Umowy  –  w  wysokości  1,5 %
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wynagrodzenia brutto określonego w § 6 Umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10
% wynagrodzenia brutto,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1
% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 Umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż
10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 Umowy,

3) za  odstąpienie  od  Umowy przez  którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy  w  wysokości  10  %  łącznego  wynagrodzenia  brutto  określonego
w § 6 Umowy.

2. Kary umowne stają się wymagalne z dniem wystąpienia zdarzenia aktualizującego uprawnie-
nie ich naliczenia, bez konieczności kierowania odrębnego wezwania do ich zapłaty. Zama-
wiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolną należnością przysługującą Wyko-
nawcy względem Zamawiającego, w tym w szczególności z wynagrodzeniem umownym, na
co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość za-
strzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Za-
płata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania zobowiązań
zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 9. Odstąpienie od Umowy
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowiązujące-

go prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w nastę-
pujących przypadkach: 

1) zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  Umowy nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi
w  Umowie.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn nieleżących
po stronie Wykonawcy,  rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi  na podstawie  dokumentów
potwierdzających faktycznie poniesione nakłady. Wykonawca jest zobowiązany do przekaza-
nia Zamawiającemu wszystkich materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz uzyskanych
w jego imieniu dokumentów wraz z wykonaną do dnia odstąpienia ekspertyzą, opracowaniami
i sprawdzeniami w terminie 7 dni  od otrzymania wezwania Zamawiającego do ich przekaza-
nia.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o rozliczenie poniesionych kosz-
tów na wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zama-
wiającemu wszystkich materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz uzyskanych            w
jego  imieniu  dokumentów w terminie  7  dni  od  otrzymania  wezwania  od  Zamawiającego
do ich przekazania.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświad-
czenia o odstąpieniu wynosi 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach upraw-
niających do odstąpienia od Umowy.

§ 10. Zmiana postanowień Umowy
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej.
2. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania  okoliczności  uprawniających

do dokonania tej zmiany.
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     § 11. Postanowienia końcowe
1. Obowiązki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania

Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wyko-
nania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w Umowie, a ko-
niecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją postanowień Umowy rozstrzygać będzie

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Strony zobowiązują się do pisemnego zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie

adresu  do  doręczeń,  wskazanego  w  Umowie.  W przypadku  niepowiadomienia  o  zmianie
adresu, ostatni ze znanych Stronie adresów uważa się za obowiązujący dla doręczeń.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

6. Termin  na  złożenie  Stronie  oświadczeń  woli  uważa  się  za  zachowany,  jeśli  oświadczenie
zostanie wysłane listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska
S.A. w ostatnim dniu terminu. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.  

Zamawiający Wykonawca

............................ ............................
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