
UMOWA ZGK.ZP.ZC.5.2017 – WZÓR 
 

Zawarta w wyniku postępowania ZGK.ZP.ZC.3.2017 przeprowadzonego na podstawie 
art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 
r. Nr 2164 z późniejszymi zmianami.), w dniu …………., pomiędzy:  
 
Gminą Krościenko nad Dunajcem, 
Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem,   
NIP 735-28-49-761,  
 
reprezentowaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Rynek 32, 34-450 Krościenko n.D.            
w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa wójta,  kierownik jednostki –Grzegorz 
Szerszeo, zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”. 
 
a 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie ekspertyzy technicznej budynku garażowo-
magazynowego (pow. zabudowy ok.228m2, kubatura ok.1300m3)  położonego w Krościenku n.D. przy 
al.Wędkarzy na dz.ew. 271, 11029, 11029, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) stanu technicznego konstrukcji więźby dachowej, 

b) stanu technicznego zewnętrznych ścian budynku 

c) stanu technicznego fundamentów budynku 

d) stanu technicznego instalacji w budynku 

e) prac budowlanych lub zabezpieczających koniecznych do wykonania w celu usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości, oraz dostarczenie ekspertyzy w wersji papierowej, w ilości 3egz.         

i wersji elektronicznej (.pdf) 2 egz. do siedziby Zamawiającego 

2. Osoby wykonujące w/w ekspertyzę techniczną są zobowiązane do przedłożenia 
Zamawiającemu dokumentów, potwierdzających posiadanie uprawnieo i określonych w 
zaproszeniu do złożenia oferty. 
3. Dokumentacja według zakresu określonego w ust. 1 zostanie sporządzona w  wersji 

papierowej, w ilości 3egz i i wersji elektronicznej 2 egz. (.pdf na DVD), oraz  dostarczona  do siedziby 

Zamawiającego: Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem. 

§ 2 
1. Strony umowy ustalają ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy tj. do dnia 
25.08.2017 r. 
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie  Zamawiającego, tj. w Krościenku nad 
Dunajcem, ul.Rynek 32 na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego w dwóch 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
3. Zamawiający zastrzega sobie 3 dniowy termin na sprawdzenie przekazanego kompletu 
dokumentacji technicznej. Po upływie powyższego terminu Strony podpiszą protokół odbioru 
koocowego dokumentacji technicznej lub Zamawiający zgłosi na piśmie do niej zastrzeżenia. 



4. Wykonawca jest zobowiązany do poprawy błędów w dokumentacji technicznej w ciągu        
3 dni roboczych od daty powiadomienia go przez Zamawiającego zgodnie z zastrzeżeniami 
Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w 
wysokości ……………zł (słownie:……………………….…………….,złotych, ….../100), …………zł netto, 
VAT 23% ………….zł. 
2. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury, wystawionej po 
wykonaniu całości przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania, poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 
Załącznikiem do faktury będzie oryginał protokołu bezusterkowego odbioru koocowego 
przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
3. Datą zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 
Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy, 
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia, 
określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzieo opóźnienia. 
2. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokośd kar umownych 
poszkodowana tym strona może niezależnie od kar umownych dochodzid odszkodowania na 
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
3. W innych niż określone w ust. 1-2 niniejszego paragrafu przypadkach niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy stronie uprawnionej służy roszczenie odszkodowawcze na 
zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 5 

Reprezentacja stron 
1.Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego – Grzegorz Szerszeo (tel. ……………………………) 
2) ze strony Wykonawcy – 
2. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest 
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 

 
§ 6 

Autorskie prawa majątkowe 
1. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji stanowiącej 
przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całośd autorskich praw 
majątkowych do dokumentacji na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w szczególności: 
a) utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
b) zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero, 



c) wykorzystywania dokumentacji jako element dokumentacji przetargowej, 
d) w innym zakresie niezbędnym do podejmowania działao związanych z wykonaniem 
koniecznych robót budowlanych, 
e) rozpowszechniania dokumentacji - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a 
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mied do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych do 
dokumentacji objętej niniejszą umową oraz na dokonywanie w niej zmian. 
3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji następuje również 
nabycie przez Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji wykonanej w ramach 
niniejszej umowy. 
4. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje również wynagrodzenie 
za przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

 
§ 6 

Odstąpienie od umowy 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty zawarcia 
umowy w następujących sytuacjach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpid w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 
2) gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy. 
3) gdy zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym. 
4) gdy Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie. 
 

§ 7 
Postanowienia koocowe 
1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonad przelewu 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania 
formy pisemnej w postaci aneksu, za wyjątkiem zmian, o których mowa w § 5 ust.2 
3. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy Strony zobowiązują się rozstrzygad 
polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 7.07.2004 r. Prawa Budowlanego (tj.: Dz. U. z 2016 
r., poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U., Nr 75, poz.690 ze zm.). 
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Wykonawca, a pozostałe Zamawiający. 
 
 
 
    

Zamawiający                                                                                           Wykonawca 
 


