Wykonanie projektów czasowej org. ruchu oraz wykonanie czasowej org. ruchu na czas
trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ........................ roku, pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr inż. Krzysztofa Kowala – Dyrektora
Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków,
posiadającego NIP: 6792988495 i REGON:120776650
zwanego dalej Zamawiającym,
a
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ..............................................................................................................
posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,
zwanym dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania
Zamawiającemu zamówienia pod nazwą: …………………….. na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy.
2. Zakres przedmiotowy umowy określa zakres rzeczowy zadania, stanowiący załącznik nr
… do niniejszej umowy. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z zakresem
rzeczowym zadania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, obowiązującymi
przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)
i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć, w szczególności winien posiadać niezbędne uzgodnienia
i opinie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości imprez sportowych,
a co za tym idzie zakresu przedmiotowego zadania w stosunku do harmonogramu
imprez sportowych (zwanych dalej również Imprezami), stanowiącego załącznik nr …
do umowy.
3. Mocą niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do przedmiotu umowy o ile stanowi on utwór w rozumieniu prawa
autorskiego, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego
i wyraża zgodę na wykorzystanie dokumentacji przez Zamawiającego na
następujących polach eksploatacji:
a) kopiowanie, zwielokrotnianie przedmiotu umowy w zakresie uzasadnionym
potrzebami Zamawiającego,
b) wprowadzanie przedmiotu umowy do pamięci komputera i gromadzenie danych w
formie cyfrowej,
c) wykorzystanie przedmiotu umowy do druku w prasie i innych publikacjach i w
prowadzeniu wszelkiego typu promocji przedsięwzięcia z zaznaczeniem autorstwa
przedmiotu umowy,
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d) dokonywanie w przedmiocie umowy zmian wynikających z potrzeby zmiany
rozwiązań projektowych, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów.
4. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3 jest objęte
wynagrodzeniem wymienionym w § 4 ust. 1.
§2
1. Strony ustalają, że każdy z projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, składający
się na przedmiot umowy (po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez odpowiednie organy)
zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w 1 egzemplarzu, najpóźniej na
14 dni przed terminem każdej z imprez, o których mowa w harmonogramie imprez
sportowych, stanowiącym załącznik nr … do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i złożenia w Zarządzie Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie i jednocześnie w Komendzie Miejskiej Policji
w Krakowie każdego z projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, składających
się na przedmiot niniejszej umowy w terminie najpóźniej 1,5 (półtora) miesiąca przed
wyznaczonym terminem każdej z imprez, celem ich zaopiniowania i zatwierdzenia.
3. Zamawiający, w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w
terminach określonych w ust. 1 zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy,
niezależnie od stopnia zaawansowania prac. Prawo odstąpienia od umowy może być
wykonane przez Zamawiającego w okresie od podpisania niniejszej umowy do 7 dni
od dnia, w którym Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu
ostatni z zatwierdzonych przez odpowiednie organy projektów czasowej zmiany
organizacji ruchu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej
przez Wykonawcę części przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania prac
dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac
określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część
przedmiotu umowy.
§3
1. Wykonawca dostarczy każdy z projektów składających się na przedmiot umowy wraz
z pisemnym oświadczeniem, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami i normami oraz, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione pisemne oświadczenie, stanowi
integralną część przedmiotu umowy.
2. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy
będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
3. W przypadku odesłania przez organ zarządzający ruchem, projektu organizacji ruchu
w celu wprowadzenia poprawek, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia
stosownych poprawek zgodnie z uwagami organu, w wyznaczonym terminie
i w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.
§4
1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu usług, zgodnie z zakresem rzeczowym
zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie w
kwocie nie przekraczającej .................. złotych brutto (słownie złotych:
...................................................................),
rozliczone
na
podstawie
ilości
rzeczywiście wykonanych usług w oparciu o ceny jednostkowe brutto
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2.

3.
4.
5.
6.

wyspecyfikowane w zakresie rzeczowym stanowiącym załącznik nr … do niniejszej
umowy.
Wynagrodzenie należne za prace wykonywane w związku z organizacją każdej z
imprez płatne będzie po zakończeniu każdej z imprez wskazanych w harmonogramie
stanowiącym załącznik nr …. i będzie następowało po doręczeniu Zamawiającemu
przez Wykonawcę faktury wystawionej po pisemnym, protokolarnym stwierdzeniu
wykonania części umowy, spisywanym na zasadach wskazanych w § 3. Należność za
wykonane prace zostanie przekazana na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od
dnia wpływu faktury do Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT,
Zamawiający odmówi jej przyjęcia.
Przeniesienie przez Wykonawcę na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z
niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za zakończone zakresy prac
określone w protokole odbioru.

§5
1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – 10% umownego, o którym mowa w §
4 ust. 1.
2) Wykonawca w przypadku:
a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 2% wynagrodzenia umownego, o
którym mowa w § 4 ust. 1 zdanie pierwsze za każdy dzień zwłoki, licząc od
terminów określonych w § 2 ust. 1 umowy.
b) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – 2% wynagrodzenia umownego, o
którym mowa w § 4 ust. 1 zdanie pierwsze za każdy dzień zwłoki, licząc od
terminu określonego pisemnie przez Zamawiającego.
c) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10%
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 zdanie pierwsze.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności za
wykonane prace.
§6
W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawcę wyraża zgodę
na opracowanie przedmiotu umowy w zakresie określonym umową przez innego
Wykonawcę, w oparciu o opracowany przez niego przedmiot umowy lub jego część.
§7
1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy upoważniony jest:
............................................... .
2. W przypadku zmiany osoby kierującej pracami stanowiącymi przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w
formie pisemnej.
3. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie objętym umową jest: ..................................
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4. W przypadku nieobecności osoby wymienionej w ust. 3, osobę pełniącą obowiązki
Koordynatora ze strony Zamawiającego wyznaczy Kierownik Działu
............................ Zamawiającego.
§8
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.
§9
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach:
- 3 egzemplarze dla Zamawiającego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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