Załącznik nr 2 do zaproszenia
PROJEKT UMOWY
zawarta dnia …………….. w Giżycku pomiędzy
Administratorem Sp. z o. o.,ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko
działającą w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Giżycku , zgodnie z zawartą umową
na wykonanie zamówienia "Zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycko ".
wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000141412, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 169 000 zł. ,
w której imieniu występuje : Tadeusz Kosior– Prezes Zarządu Spółki
zwaną dalej „Zamawiającym”.
a
prowadzącym ( cą) działalność gospodarczą pod firmą :
wpisaną do Centralnej Ewidencji i informacji Działalności Gospodarczej
posiadającym (cą) NIP…………………….. : REGON …………………….
zwanym (ną) dalej w umowie "Wykonawcą"
o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie „Opracowanie kosztorysu rozbiórki
budynku byłego Kina Fala położonego przy ulicy Plac Grunwaldzki 2 w Giżycku”
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kosztorysu rozbiórkowego budynku wyłączonego z
użytkowania byłego „Kina Fala” znajdujących się na dz. o nr ewid. 503/1 przy ul. Plac
Grunwaldzki 2 zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zakres Umowy obejmuje wykonanie:
3.1. Sporządzenie przedmiarów w zakresie rozbiórki oraz kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys
rozbiórki będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu
na wykonanie robót budowlanych.
3.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę
Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
3.3. Powyższe opracowanie należy dostarczyć w formie papierowej w czterech egzemplarzach oraz
w formie elektronicznej na płycie CD – w formacie pdf (skany powinny zawierać oryginalne
podpisy).
4. Integralną część składową niniejszej umowy stanowi Zaproszenie wraz z załącznikami i oferta
Wykonawcy.
5. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy określony
w §1.
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§2
1. Termin wykonania zamówienia do dnia 10.10.2020r.
2. Opracowanie kosztorysu rozbiórki budynków należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
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PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w
zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy,
2.Wykonawca jest zobowiązany udzielać Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz
możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia kosztorysu.
3. Wykonawca wykona opracowanie kosztorysu rozbiórkowego w zakresie i w sposób zgodny z
wymaganiami określonymi w Umowie.
§4
1. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji kosztorysu rozbiórki z należytą starannością,
prawem budowlanym, warunkami technicznymi, aktualnymi normami, przepisami sanitarnohigienicznymi, p.poż, bhp.
2. Kosztorys rozbiórki zostanie opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie użytkowym /Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389/.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kosztorys rozbiórki do siedziby Zamawiającego w
terminie określony w §2
2. Wraz z dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) oświadczenie, że opracowanie kosztorysu rozbiórki jest zgodne z umową, obowiązującymi
przepisami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią integralną część
przekazywanej dokumentacji.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia, jakości wykonanej dokumentacji
przy jej przekazaniu.
5. Zamawiający potwierdzi otrzymanie opracowania kosztorysu rozbiórkowego protokołem
przekazania, a następnie przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie do 14 dni
roboczych podpisaniem protokołu odbioru albo pisemną odmową odbioru przedmiotu zamówienia
z uzasadnieniem przyczyny.
6. Jeżeli Zamawiający nie odbierze (w formie protokołu odbioru) przekazanego opracowania w
ciągu 14 dni roboczych i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynach niedokończenia odbioru,
Wykonawca może dokonać jednostronnego protokolarnego odbioru. Sporządzony protokół
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia.
7. Sprawdzenie i odebranie przez Zamawiającego opracowania nie powoduje zdjęcia z Wykonawcy
obowiązków i odpowiedzialności wynikających z prawa budowlanego oraz z niniejszej umowy w
zakresie, jakości i prawidłowości wykonanego opracowania.
8. W przypadku odmowy odbioru, stwierdzenia błędów wad i braków w opracowaniu Wykonawca
odbierze dokumentację z siedziby Zamawiającego, wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie
wykonane opracowanie na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
WYNAGRODZENIE
§6
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości:
_________________ PLN (słownie złotych: _______________________________________).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.
2. Wynagrodzenie określone w punkcie 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty
Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy w terminie 30 dni na podstawie faktury, która
zostanie wystawiona po protokolarnym dokonaniu odbioru zamówienia.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kary umowne.
6. W razie wystąpienia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie - do ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zostaną zastosowane wskaźniki zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie użytkowym/ Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389/.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE ALBO NIENALEŻYTE WYKONANIE
OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za nieterminowe wykonanie koncepcji o której mowa w §2 umowy w wysokości 1%
uzgodnionego wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1% uzgodnionego wynagrodzenia
o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek w wysokości 1% uzgodnionego wynagrodzenia o
którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
d) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia
umownego.
3. Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
5. Usterki i wady w dokumentacji będą usunięte w terminie 7 dni od dnia powiadomienia
Wykonawcy. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin usunięcia usterek.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury kar umownych.
§8
Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na okres do czasu upłynięcia okresu rękojmi lub
gwarancji na roboty budowlane wykonane na podstawie wykonanego opracowania, nie dłużej
jednak niż 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do
umowy.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.
WYKONAWCA
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ZAMAWIAJĄCY

