
  Załącznik nr 5 do SIWZ                                 

UMOWA nr…………..

zawarta w dniu……. r. w Tarnowie pomiędzy:

Centrum Sztuki Mościce z siedzibą przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, NIP 993-04-
98-016, Regon 120341768 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Agnieszkę Kawa – Dyrektora CSM

a: Firmą …….. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
………. Pod nr/KSR nr…. NIP……., Regon……., reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części „Wykonawcą”.

W  wyniku  wyboru  oferty  w  postępowaniu  przetargowym  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego   tj. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity: D.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami)  zawarto 
umowę  której przedmiotem jest  „Ocena akustyczna sali  widowiskowej wraz ze 
sporządzeniem wytycznych do projektu architektury (projekt akustyczny)”

                                                                § 1.

1. Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  wykonanie  kompleksowej 
dokumentacji  oceny akustycznej  oraz sporządzenie wytycznych do projektu 
architektonicznego  (projekt  akustyczny),  na  podstawie  zakresu 
przedstawionego w SIWZ.

2. Jeżeli  w  trakcie  prowadzonych  przez  Zamawiającego  postępowań 
przetargowych  na  wyłonienie  wykonawcy  projektu  architektonicznego  oraz 
wykonawcy  modernizacji  jak  również  w  trakcie  wykonywania  projektu 
architektonicznego i  prac modernizacyjnych  wpłyną pytania  dotyczące prac 
projektowych objętych niniejszym postępowaniem, to Wykonawca  w ramach 
wynagrodzenia  określonego  w  umowie  zawartej  w  ramach  niniejszego 
postępowania zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi na te pytania w 
terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty uzyskania treści pytania.    

                                                     § 2.

Termin realizacji zamówienia:   rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy,

  Zakończenie  –  dwa  tygodnie  od  dnia  podpisania 
umowy (14 dni).



                                                     § 3.

Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
prawa w tym zakresie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i posiadanymi 
uprawnieniami.

2. Wykonawca  w  trakcie  opracowania  dokumentacji  uzgodni  proponowane 
rozwiązania z Zamawiającym. 

           Obowiązki Zamawiającego:

1.  Zamawiający  dokona  odbioru  przedmiotu  umowy  i  zapłaci  wynagrodzenie  na 
warunkach określonych umową.

                                                               § 4.

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 
brutto  ………..…słownie: ………………………...…………………w tym….. % VAT.

2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
prawa  autorskie  majątkowe  do  dokumentacji,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4 
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2006  r.  Nr  90,  poz.  631  ze  zmianami),  powstałej  w  wyniku  wykonania 
zamówienia,  a  w  szczególności  prawo  do  wyłącznego  i  nieograniczonego  w 
czasie korzystania przez Zamawiającego, w następującym zakresie:
1) Używania i wykorzystywania w całości lub części.
2) Utrwalania i zwielokrotniania utworu  (przedmiotu zamówienia) - wytwarzania 

określoną  techniką  egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

                                                    § 5.

1. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie 
określonym w § 2.

2.  Wykonawca składa pełny zakres opracowań stanowiących przedmiot umowy wraz 
z załącznikami:

      a) protokołem odbioru usługi przekazania dokumentacji podpisanym przez
          Wykonawcę,
      b) wykazem opracowań,
      c) oświadczeniem o kompletności opracowań (oceny i projekty akustyczne).

3. Zamawiający po sprawdzeniu kompletności dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych 
podpisuje  protokół  odbioru  usługi  lub  pisemnie  odmawia  podpisania  tego 
protokołu z uzasadnieniem odmowy i wyznacza termin na uzupełnienie braków 
nie dłuższy niż 7 dni.

    



                                                             

§ 6.

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy realizowane będzie na podstawie 
faktury wystawionej przez Wykonawcę.

2. Podstawą do sporządzenia faktury stanowić będzie podpisany protokół wraz z 
oświadczeniem o kompletności projektu.

3.  Termin   płatności    faktury   do   21  dni  od  daty   doręczenia faktury do siedziby
     Zamawiającego  przelewem na konto Wykonawcy.

                                                                § 7.

Zwłoka i kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za  nieterminowe  wykonanie  zamówienia  w  wysokości  1% 
wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego 
terminu realizacji zamówienia.

b) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  projektu  w  wysokości  1  % 
wynagrodzenia  umownego  za  każdy  dzień  zwłoki,  liczonej  od  dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. W razie zwłoki 
w  usunięciu  wad  w  terminie  wyznaczonym  dodatkowo  –  kara  ulega 
zwiększeniu o dalsze 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

           c)      za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn leżących  po  stronie
                   Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,

d)    za   nieterminowe   wykonanie   obowiązków  wynikających  z   § 1  ust 2  
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
a) odstąpienie  od  realizacji  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,
b) w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu wyznaczonego 

do  dokonania  odbioru  (podpisania  protokołu  odbioru)  zawartego  w 
umowie w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
zwłoki. 

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
ponad wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo  natychmiastowego  i  wolnego  od 
skutków finansowych z tego tytułu odstąpienia od umowy o wykonanie projektu, 
jeśli  Wykonawca  mimo dwóch  monitów wystosowanych  w odstępie  3  dni,  nie 
będzie realizował przedmiotu umowy.

                                                              § 8.



Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

                                                              § 9.

1. Wszelkie  zmiany warunków umownych  wymagają  zachowania  formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
cywilnego.

                                                              § 10.

Bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani tez powierzyć wykonania umowy 
osobie trzeciej.

§ 11.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                        Zamawiający


