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UMOWA NR ZDiTM……. /2018  

  

zawarta w dniu ………...2018 r. w Szczecinie, pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Szczecin - pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

NIP 851-030-94-10  

zwaną dalej Zamawiającym, 

którą reprezentuje: 

………………………………………………. 

Adres do korespondencji: 

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 

ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin  

 

a 

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

z siedzibą w  

NIP                   REGON  

zwanym dalej Wykonawcą, 

którą reprezentuje: 

 

 

 

Niniejsza umowa dotyczy zamówienia publicznego, do którego zgodnie  z  art. 4 pkt  8 ustawy z dn. 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się przepisów tej ustawy 

 

                                                                   

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie ekspertyz stanu technicznego oraz przydatności do 

użytkowania  dwóch murów oporowych w ciągu ul. Robotniczej w Szczecinie zlokalizowanych na 

dz. nr 37/3 w obrębie geodezyjnym 3033, określającej dalszą przydatność do eksploatacji oraz 

zakres ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót”. 

 

§ 2 
1. Zakres przewidywanych prac w ramach ekspertyzy objętych przedmiotem umowy obejmuje: 

a) inwentaryzację każdego z obiektów, 

b) inwentaryzację uszkodzeń z opisem i analizą, w tym fotograficzną, 

c) wykonanie raportu końcowego obejmującego ocenę stanu technicznego każdego z obiektów 

oraz wskazanie niezbędnych do wykonania robót utrzymaniowych; 

d) określenie zakresu remontu uszkodzonych elementów wraz z szacunkowym kosztem robót. 

2. Dokumentacja wina być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz winna spełniać 

wymogi określone w niniejszej umowie, w przepisach prawnych, normach, katalogach i  innych 

wytycznych niezbędnych przy realizacji zamówienia obowiązujących w dniu przekazania 

dokumentacji zamawiającemu. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać ekspertyzę dla każdego z obiektów w 3 egzemplarzach. 

Każdy egzemplarz przedmiotu umowy należy połączyć za pomocą bindownicy, a całość 

dokumentacji umieszczona będzie w opisanym segregatorze. 

Dodatkowo należy dostarczyć 1 egzemplarz wersji elektronicznej opracowania wraz ze zbiorem 

dokumentacji fotograficznej. Wersja elektroniczna winna być zapisana w wersji *.pdf, *.jpg oraz 

w wersji edytowalnej. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia wymagane dla wykonania niniejszej umowy, 

5. Wykonawca udziela zamawiającemu na przedmiot umowy rękojmi – 5 lat. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletną ekspertyzę dla każdego z obiektów w terminie 

30 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Potwierdzeniem odbioru kompletnych ekspertyz będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany 

przez przedstawicieli obu stron umowy, po sprawdzeniu przez zamawiającego w ciągu 14 dni 

kalendarzowych kompletności złożonej ekspertyzy. 

3. Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego.  

 

 

§ 5 

1. Z tytułu wykonania przedmiotowej umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie 

zgodne z ofertą w wysokości ………….  PLN brutto (słownie złotych ……………). 

Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie po protokolarnym przyjęciu przedmiotu umowy. Kopia obustronnie 

podpisanego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy jest integralnym załącznikiem 

do faktury. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, 

w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania przez zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

6. Faktura winna być wystawiona zgodnie z poniższym wzorem: 

              Nabywca : Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

                               NIP : 851-030-94-10 

               Płatnik: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin 

7. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z umowy na osobę trzecią. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania zamawiającego o każdej zmianie 

swojej  siedziby, konta bankowego, numeru telefonu, NIP i REGON. 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy 

przez okres 60 miesięcy, licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu zdawczo - 

odbiorczego odbioru kompletnej ekspertyzy. Dotyczy między innymi sytuacji, gdy: 

1) występują wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, jakiemu ma 

służyć, nie ma właściwości, o których wykonawca zapewniał, nie zawiera kompletnych 

informacji, zawiera informacje nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistym stanem,  

2) narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie lub prawa 

pokrewne lub też jest obciążony prawami osób trzecich. 
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2. Zamawiający jeżeli otrzymał wadliwy przedmiot umowy, wykonując uprawnienia z tytułu 

rękojmi względem wykonawcy może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym 

wykonawcy przez zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni kalendarzowych, a po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może odmówić przyjęcia naprawy i zlecić 

usunięcie wad przez osobę trzecią na koszt i ryzyko wykonawcy. Wykonawca nie może odmówić 

usunięcia wady, choćby wymagało to nadmiernych kosztów. 

3. W sytuacji gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie 

zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, zamawiający może wedle swojego wyboru od umowy 

odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy 

sytuacji, gdy wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. 

4. W okresie rękojmi Projektant będzie wyjaśniał wszelkie nieprawidłowości bądź niejasności 

związane z projektem oraz będzie zobowiązany do aktualizacji kosztorysów.  

 

 

§ 7 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania na niżej opisanych zasadach. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za przekroczenie terminu, o którym  mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego, liczone za każdy dzień opóźnienia, 

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi, w stosunku do 

terminu wyznaczonego przez zamawiającego, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień opóźnienia, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego. 

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 

b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu prawa.  

 

 

§ 8 

Do kontaktów w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony ustalają osoby odpowiedzialne 

za koordynację działań: 

1. ze strony Zamawiającego:………………………. 

2. ze strony Wykonawcy: .………….……………… 

 

 

§ 9 

1. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy: 

a) z przyczyn leżących po tronie Zamawiającego, o okres zawiniony przez Zamawiającego, 

b) w przypadku uzasadnionego opóźnienia po stronie Wykonawcy, jeżeli nastąpiło to bez jego 

winy, 

c) z powodu siły wyższej, za którą uważa się nieznane Stronom w chwili zawierania umowy 

zdarzenia, zaistniałe niezależne od woli Stron i na których zaistnienie Strony nie miały 

żadnego wpływy i które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy. 
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2. Zmiana treści umowy może nastąpić, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 

korzystne dla zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez żadnych konsekwencji 

finansowych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

swojej siedziby, konta bankowego, numeru telefonu, NIP i REGON, adresu do korespondencji 

pod rygorem uznania doręczenia za skutecznie na adres dotychczasowy. 

5. Wszelką korespondencję (w tym faktury) należy kierować na adres: Zarząd Dróg i Transportu 

Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin. 

6. W sprawach nie uregulowanych w treści umowy odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy lub oświadczenia wymagają formy pisemnej – aneksu. 

8. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. Integralną cześć umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 


