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uMowA NR.../U/2018

Zawarta w dniu pomiędzy Miastem stotecznym Warszawa,
Plac Bankowy 3/5,00-950 Warszawa, NlP:525-22-48-481 w imieniu ktÓrego dziata Prezydent
m.st. Warszawy reprezentowanv przez Stawomira Kasprzaka na podstawie petnomocnictwa
z dnia 13.07.2oL2 nr GP-lX.005f .f772.2ol2 Dyrektora Zespotu SzkÓt Licea|nych
i Technicznych nr ]. w Warszawie, u|. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa zwanym W dalszej części
umowy ZAMAW|AJĄCY
a
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  u l .  . .  .  posiadajqca REGoN Nr N!P . . . . . . . . . . . . . . . . .zwanego
da|ej WYKONAWCĄ.

Podstawę zawarcia umowy stanowi art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
ZamÓwieri Publicznych. (j.t, Dz. U, z 201.8 r. poz. 1986),

Wykonawca oświadcza, ie posiada doświadczenie i umiejętności niezbędne do real izacj i
ustugi.

5r
WYKONAWCA zobowiqzuje się do wykonania projektu technicznego remontu
wytypowanych pomiesz cze na terenie ZsLiT nr L W Warszawie po|egajqcego
na rekonstrukcji tynkÓw, malatur, oktadzin podtog i ścian, remoncie instalacji
wewnętrznych, montazu ścianek z ptw gipsowo-kartonowych, d!a potrzeb funkcjonowania
FabLab (pracowni, Iaboratorium sprzyjajqcym popularyzacji nowych technologii, realizacji
projektÓw itp.).
SzczegÓtowy opis przedmiotu zamÓwienia zawarty jest W specyfikacji opracowania
projektowego, ktÓry stanowi zatqcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Sz

WYKONAWCA wykona dokumentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 l ipca L994 r.
Prawo budow|ane (tekst jedno|ity Dz. U, zf0L3 r. ,  poz. t4o9 zpoźniejszymi zmianami),
oraz przepisami wykonawczyml do ustawy t j .  rozporzqdzeniem Ministra lnfrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegÓtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania l odbloru robÓt budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz. .U .220L3 r., poz. LL29l, i innymi
obowiqzujqcymi przepisami dot. przedmiotu umowy.
Kosztorysy zostana sporzqdzone W oparciu o rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. W sprawle określania metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu
lnwestorskiego, obliczania planowanych kosztÓw prac projektowych oraz planowanych
kosztÓw robÓt budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz. U .22004 r. ,  Nr 130, poz. 1389);

3. WYKONAWCA zobowiqzany jest do nieodptatnego zorganizowania minimum trzech
spotka roboczych z Zamawiajqcym, na ktÓrych zostanq uzgodnione, przyjęte w trakcie
projektowania rozwiqzania oraz dobÓr urzqdzen i materiatÓw.
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4. Zamawiajacy zatrudni d!a potrzeb opracowania projektu dwÓch pracownikÓw (maker
space), ktÓrzy nabyl i  doświadczenie W organizowaniu i  administrowaniu FabLab.

5. Projektant będzie miat obowiqzek ścistej wspÓtpracy zwfw maker space w ce|u stworzenia
wtaściwej koncepcji funkcjonowania FabLab.

6. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEM U dokumentację projektowq z oryginatami
wszystkich wymaganych przepisami uzgodnie oraz opinii.

7. WYKONAWCA dotqczy do dokumentacji projektowej wykaz opracowa oraz pisemne
oświadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z umowq, obowiqzujqcymi przepisami
wymienionymi powyzej oraz normami techniczno - budow|anymi i  że została wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia ce|u, ktÓremu ma stużyć.

8. Wykonawca wykona przedmiot Umowy sitami własnymi. Zamawiajqcy dopuszcza
realizację UmowY przez podwykonawcÓw tylko i wyłqcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajqcego pod rygorem rozwiqzania Umowy.

Sg

WYKONAWCA odpowia da za dziatania i  zaniechania osÓb, z ktÓrych pomocq zobowiqzanie
wykonuje, jak rÓwniez osÓb, ktÓrym wykonanie zobowiqzania powierza, jak za wtasne
działanie Iub zaniechanie.

5ą

]. .  Termin wykonania i  przekazania ZAMAWIAJĄCEMU projektu budowlano - wykonawczego,
przedmiarÓw, kosztorysÓw inwestorskich, specyfikacji, stanowiqcych przedmiot Umowy
nastqpi najpÓźniej do dnia L7.L2.2ot8 r. W terminie podanym powyzej WYKONAWCA
zobowiqzany jest dostarczyc Zamawiajqcemu komp|et dokumentacji budow|anej Wraz
z niezbędnymi zatqcznikami i  uzgodnienlami, niezbędna do zgtoszenia robÓt wtaściwemu
Wydziatowi Architektury bqdź wystqpienia z wnioskiem o decyzję pozwolenia na budowę.

9s

L. Kompletna dokumentacja projektowa zostanie protokolarnie przekazana
ZAMAW!AJĄCEMU:

a) w formie pisemnej w następujqcych i lościach:
. projekty w 5 egzemplarzach,
o specyfikację technicznq w 2 egzemplarzach,
. przedmiary robÓt w 2 egzemplarzach,
o kosztorys inwestorski w 1. egzemplarzu. Kosztorysy zostanq sporzqdzone w wersjj

szczegÓtowej oraz skrÓconej.

b) na nośniku e|ektronicznym tj .  np. ptycie CD, pendrive, skompletowanq i  skatalogowanQ
w formacie , ,PDF" i  "DWG".

f. Wykaz opracowa oraz pisemne oświadczenie, o ktÓrym mowa W s 2 ust. 7, stanowiq
i ntegra l n q część p rzekazywa n ej doku mentacji.

3. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacjl projektowej będzie sledziba Zamawiajqcego
(adres w komparycji umowy).

4. Podczas odbioru dokumentacji projektowej ZAMAWIAJĄCY nie jest obowiqzany
d oko nywać sp rawdzen ia ja kości p rzekaza n ej do ku m e ntacji p rojektowej.
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5 . ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystqpi do czynności odbioru
przekazanej dokumentacji, ktÓry zakonczy w terminie do 3 dni roboczych podpisaniem
protokotu odbioru ko cowego, albo zwrotem dokumentacji z podaniem w formie
pisemnej przyczyn odmowy jej odbioru.
o zauwazonych wadach i brakach w dokumentacji projektowej w każdym czasie realizacji
umowy oraz trwania okresu gwarancji i rękojmi, ZAMAWIAJĄCY będzie zawiadamiat
WYKONAWCĘ na plśmle, Wyznaczajqc nie dtuższy nii 7 . dniowy termin na usunięcie
stwierdzonych n ieprawidtowości.
Dokumentem potwierdzajqcym dokonanie odbioru koricowego dokumentacji
projektowej jest protokÓt odbioru kor{cowe80, przYgotowanY w 2 egzemplarzach przez
WYKONAWCĘ i podpisany przez Strony umowy. Podpisanie protokotu nie oznacza
potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

ProtokÓt, o ktÓrym mowa w ust. 7, stanowi podstawę do sporzqdzenia faktury obejmujqcej
wynagrodzenie za wykonany i  odebrany przedmiot umowy.
Na etapie zgłoszenia robÓt Iub postępowania o wydanie pozwolenia na budowę,
W przypadku konieczności uzupetnienia bqdź poprawy przedtozonej dokumentacji,
WYKONAWCA ma obowiqzek dokonać, w ramach Wynagrodzenia, o ktÓrym mowa
W $6,wymaganych uzupełnie lub poprawek W terminie wskazanym przez urzqd
rozpatrujqcy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, bqdź zgłoszenia rea|izacji robÓt.
Dotyczy to takze uwag zgłoszonych przez ZAMAW|AJĄCEGo.

Ss

Wynagrodzenie za prawidtowe wykonanie ustugi będzie wynosito zgodnie ze ztozonq
ofertq, netto .........Zł + podatek VAT ...... tj. ..........zł razem wynosi ........... zł brutto stownie:
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) .

Naleznoścza wykonanie ustugi ptatna będzie prze|ewem W terminie 21 dni od daty
prawidtowo wystawionej przez Wykonawcę Faktury VAT na konto bankowe Wykonawcy:
Nazwa Banku (nr konta.. . . .  . . . . . . .)
Wykonawca oświadcza, ie wskazany W umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stużqcym wytqcznie do celÓw rozlicze z tytutu prowadzonej przez niego
dziataIności gospodarczej.
Faktura zostanie wystawiona na Zamawiajqcego: NABYWCA: Miasto stoteczne Warszawa,
PIac Bankowy 3/5,00-950 Warszawa, NlP: 525-22-48.48L,zaś odbiorcq i ptatnikiem będzie
ZespÓt SzkÓt Licealnych i Technicznych nr 1., uI. Wiśniowa 56, 02.520 Warszawa.
Faktura zostanie przekazana na adres: ZespÓt SzkÓt Licealnych i Technicznych nr L,
u|. Wiśniowa 56,02-520 Warszawa.
Zamawiajacy oświadcza, ze będzie dokonywat ptatności za wykonanq ustugę
z zastosowaniem mechanizmu podzielnej ptatności.

7. Wykonawca nie może dokonać cesji zadnych praw i roszcze Iub przeniesienia obowiqzkÓw
wynikajqcych z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajqcego.

5z

1. WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiqzek petnienia nadzoru autorskiego na zqdanie
ZAMAWlł4crco w zakresie wynikajqcym z art. 20 i 2L ustawy Prawo budowIane.
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f. Pobyty na budowie przedstawiciela WYKONAWCY w sprawach uzupetniania brakÓw
dokumentac j i  iusuwania  je j  wad n ie  sq W rozumien iu te j  umowy iar t .20 ustawy Prawo
budowlane - nadzorami autorskimi.

3. Wprowadzone przez nadzÓr autorski  uzupetnienia dokumentacj i  muszq być nanoszone
W projekcie. Powyższe zmiany muszq zostać potwierdzone odpowiednim wpisem
do dz ienn ika budowy.

5s

1 . Strony zgodnie oświad czajq, że będq wspÓtpracować, konsu|tujqc wzajemnie swoje uwagi
i propozycje dotyczqce dokumentacji i dotozq stara W celu usunięcia ewentualnie
powstatych utrudnieri hamujqcych prace projektowe.

2. Dodatkowe materiaty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, ktÓrych
potrzeba wytoni się w trakcie realizacji umowy, ZAMAWIAJĄCY dostarczy w terminach
uzgod nionych z WYKoNAWCĄ.

3. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGo o wstrzymaniu prac lub potrzebie uzyskania
danych niezwtocznie po ich ujawnieniu.

9g

L. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEM U pisemnej gwarancj i  jakości na przekazanq
doku mentację projektowq.

2. Termin gwarancj i  wynosi 2 |ata i  będzie l iczony s ię od dnia podpisania protokotu odbioru
ko cowego.

3. Niezaleznie od uprawnie przystugujqcych ZAMAW|AJĄCEMU z tytutu udzie|onej
gwarancji jakości, ZAMAWIAJĄCEMU przystugujq uprawnienia z tytutu rękojmi za wady
doku mentacji projektowej.

4. Strony rozszerzajq uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO z tytutu rękojmi za wady fizyczne
i prawne dokumentacji projektowej i uzgadniajq,Że uprawnienia te wygasajq w stosunku
do WYKONAWCY wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności z tytutu rękojmi za wady obiektu
!ub roboty wykonane na podstawie tej dokumentacji projektowej.

5. WYKONAWCA odpowiada za wadę dokumentacji projektowej rÓwniez po upływie okresu
rękojmi, jezeli ZAMAW|AJĄCY zawiadomit WYKONAWCĘ o wadzie przed uptywem okresu
rękojmi (art. 568 kc).

510

WYKONAWCA odpowiada za zgodność rozwiqzan ujętych W projekcie technicznym
stanowiqcym przedmiot niniejszej umowy z przepisami techniczno-budowlanymi
i  obowiqzujqcymi normami.

5rr

1. Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji prac projektowych WYKONAWCA
wyznacza: . . . . . . . . . .

2. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiqzkow umownych ZAMAWIAJĄCY
wyznacza: . . . . . . . . . .
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WYKONAWCA oświadcza, Że przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO, na zasadzie braku
wytqczności, wsze|kie majqtkowe prawa autorskie, W szczegÓ|ności na polach eksploatacji
wymienionych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego L994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (j.t. Dz.U. nr 90/2006, poz. 631 ze zm.), do przedmiotu umowy, bqdź każdej
jego części, nie wyłqczajqc praw autorskich do rysunkÓw ispecyfikacji, dla wykorzystania
przedmiotu umowy określonego W s L. Prawa te przechodzq na ZAMAWIAJĄCEGO
do kazdego z projektÓw oddzie|nie z chwilq zapłacenia przez ZAMAWIAJĄCEGO
Wynagrodzenia za wykonane i przekazane Zamawiajqcemu Projekty.

Jezeli WYKONAWCA zaprzestanie wykonywania niniejszej umowY, W szczegÓ|ności gdy
zwtoka WYKONAWCY W wykonaniu ktÓregokolwiek ze zobowiqzari okreś|onych
W niniejszej umowie przekroczy 1.0 dni,  |ub niniejsza umowa zostanie rozwiqzana
lub ktÓrakolwiek ze stron odstqpi od niniejszej umowy, WYKONAWCA przenosi na
ZAMAWIAJĄCEGo, z dniem zaistnienia przestanki określonej powyżej, majqtkowe prawa
autorskie do dokumentacji projektowej odebranej przez ZAMAWIAJĄCEGO przed dniem
zaistnienia takiej przesłanki W zakresie dokonywania jej zmian, przerÓbek, adaptacji
i  opracowa , a także udzieIa ZAMAWIAJĄCEM U nieodwotalnie upoważnienia
do wykonywania przez ZAMAWIAJĄCEGo osobistych praw autorskich do tej dokumentacji
w zakresie dokonywania jej zmian, przerÓbek, adaptacj i  i  opracowa , oraz upoważnienia
do udzielania podmiotom trzecim dalszych zezwole na wykonywanie osobistych praw
autorskich do tej dokumentacji bez konieczności uzyskiwania zgody WYKONAWCY.

WYKONAWCA przenosi na ZAMAW|AJĄCEGO wtasność oryginałÓw dokumentÓw,
rysunkÓw i szkicÓw opracowanych przez WYKONAWCĘ w zwiqzku z wykonaniem niniejszej
umowy oraz wtasność nośnikÓw, na ktÓrych utrwalono dokumentację.

Strony postanawiajq, ze Wynagrodzenie, ktÓre otrzymat WYKONAWCA od
ZAMAWIAJĄCEGo za wykonanie niniejszej umowy zgodnie z $ 6 stanowi jednocześnie
zaptatę z tytutu przeniesienla majqtkowych praw autorskich zgodnie z ust. ].

Rozwiqzanie niniejszej umowy lub odstqpienie od niniejszej umowy nie ma wptywu
na obowlqzywanie postanowie 9s W zakresie dokumentacji przekazanej
ZAMAWIAJĄCEMU do dnia rozwiqzania umowy |ub odstqpienia od umowy.

s13
W przypadku 'niewykonania ustugi W terminie usta|onym W są umowy Wykonawca
zobowiqzuje się do zapłaty kar umownych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego
za kazde stwierdzone naruszenie.
Jezeli wysokość poniesionej szkody przekracza wartość kar umownych Zamawiajqcy może
dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajqcego z tytutu niewykonania bqdź
nienależytego wykonania usługi na zasadach ogÓInych przewidzianych W kodeksie
cywilnym. i
W przypadku nienaIeżytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajqcemu karę umowna w wysokości 20 %o wynagrodzenia umownego o ktÓrej
mowaw$6us t . l .
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W przypadku wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiajqcemu karę
umownq w wysokości 20 %wynagrodzenia umownego o ktorej mowa w 9 6 ust.l.
Poza przypadkami określonymi W kodeksie cywi|nym Zamawiajacy może W razie
wystqpienia okoliczności powodujqcych, Że wykonanie umowy nie lezy W interesie
publ icznym, czego nie mozna byto przewidzieć w chwi| i  zawarcia umowy, wypowiedzieć
umowę W ciqgu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyzszych oko|icznościach.
W takim przypadku Wykonawca moze Żqdać jedynie Wynagrodzenia należnego z tytutu
wykonania części umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajqcego do potrqcenia kar umownych z Faktury VAT
za wykonane ustugi.

srł

L. Wykonawca oświadcza, ze znany mu jest fakt, iz treść niniejszej umowy, a szczegÓ|ności
przedmiot iwysokość Wynagrodzenia, stanowiq informację publ icznq W rozumieniu
art. ]. ust.]. ustawy z dnia 6 września 200]. r. o dostępie do informacji pubIicznej (j.t. Dz. U.
z 2018 r. poz.1330), ktÓra podlega udostępnieniu W trybie przedmiotowej ustawy,
z zastrzezeniem ust. 2.

2. Wykonawca Wyraia zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o ktÓrej mowa w ust. 1,
zawartych W nlniejszej umowie dotyczqcych go danych osobowych W zakresie
obejmujqcym imię i  nazwisko oraz f i rmę.

3. Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia L997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. oz.U. zf0L5 r., poz.2L35 z poźn. zm.) ZAMAWIAJĄCY informuje, iz:
1 '1. administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest Dyrektor Zespołu Szkoł

Licealnych i Technicznych nr ]- w Warszawie, u|. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa,
1.2, dane osobowe WYKONAWCY będq przetwarzane w celu real izacj l  n iniejszej Umowy,

lub gdy będzie to niezbędne d|a wypetnienia prawnie usprawiedl iwionych ce|Ów
realizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGo, a przetwarzanie nie będzie naruszato praw
i wolności WYKONAWCY.

1 .3. WYKONAWCA posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
1.4. obowiqzek podania danych osobowych przez WYKONAWCĘ jest uzasadniony

art.23 ust.  L pkt. 3 i  5 ustawy o ochronie danych osobowych.

5rs

Wsze|kie zmiany niniejszej umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewazności.

s16

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowq stosuje s ię przepisy kodeksu cywi|nego.

9rz

Umowę niniejszq sporzqdzono W trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach W tym dwa
egzemplarze d|a Zamawiajqcego i jeden d!a Wykonawcy.
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Zatqczniki:
Zatqcznik nr 1 - Specyfikacja opracowania projektowego.
Zatqcznik nr 2 _ Formularz ofertowo- cenowy

Zamawiajacy Wykonawca
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