Umowa nr ........../2017/REOK
Zawarta w dniu …………..2017r. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum

Górnictwa

Węglowego

w

Zabrzu,

z

siedzibą

w

Zabrzu

(kod

pocztowy

41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK12/13, NIP: 6482768167; REGON: 243220420,
reprezentowanym przez:

1. …………………………..
2. …………………………..

zwane dalej Zamawiającym,
a
………………………….z siedzibą w …………………………………………………
NIP...................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
..............................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

do niniejszej

Umowy nie stosuje się przepisów przytoczonej wyżej ustawy.

§1
1.

Przedmiotem umowy jest:
Wykonanie opracowania pn. „Przeprowadzenie ostatecznej regulacji sieci wentylacyjnej
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”

2.

Przedmiotowe opracowanie regulacji sieci powinno uwzględniać:
a)

Wszelkie zagrożenia wentylacyjne z jakimi należy się liczyć w czasie przebywania osób w
wyrobiskach (intensywność przewietrzania, skład powietrza atmosferycznego),

b) Szeroką profilaktykę przeciwdziałającą zaistnieniu pożaru endogenicznego w wyniku procesu
samozagrzewania się węgla,(m.in. przez potwierdzenie lub zmianę lokalizacji tam regulacyjnych
szczególnie w bocznicach wentylacyjnych w sąsiedztwie zrobów w pokładach skłonnych do
samozapalenia),
c)

Uzyskanie komfortu w zakresie utrzymywania poziomu temperatury, wilgotności powietrza i
intensywności przewietrzania w wyrobiskach w czasie przebywających tam osób,

d) Optymalne wykorzystywanie urządzeń nagrzewających powietrze wlotowe, zarówno w szybie
Carnall jak i diagonali transportowej a także w szybie Wyzwolenie pod kątem uniknięcia
minusowych temperatur na wentylacyjnych wlotach do wyrobisk sztolni w okresie zimowym, co
skutkuje zmiennymi oporami w sieci z powodu uruchamianych i wyłączanych nagrzewnic.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z:
a)

warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011,Nr 163,poz. 981,

b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
c)

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

d) warunkami wynikającymi z posiadanych uprawnień i Certyfikatów,
e)

polskimi normami bezpieczeństwa i higieny pracy,

f)

przestrzegać innych przepisów prawa mających ścisły związek z realizacją przedmiotowego
zamówienia,

g)

zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik 1 do niniejszej umowy,

h) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
§2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 30 dni od podpisania umowy, jednak nie później
niż do 15.12.2017r.
§3
1.

Wykonawca wykona przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.

2.

Na odbiór końcowy Zamawiający wymaga wykonania wszystkich wymaganych czynności dla danego
opisu zamówienia oraz dostarczenia wszelkich dokumentów z tym związanych.

3.

Strony ustalają, że na czynności odbioru końcowego Zamawiający poświęci nie więcej niż
5 dni kalendarzowych, po tym terminie albo naniesie uwagi do protokołu odbioru, albo uznaje się, że
podpisał go bez uwag.

4.

Po wykonaniu całości zamówienia spisany zostanie protokół odbioru końcowego.
§4

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi/powierzy n/w
podwykonawcom: ………………………………………
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy
wykonywaniu umowy tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania.
§5
1.

Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie całego
zamówienia w wysokości:
netto: ……………………………………..,
słownie: …………………………..…….,
brutto: ………………………………..…
słownie: ……………………….…………
podatek VAT 23% tj.: ………….... zł.

2.

Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty i czynności
Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

3.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowanie w 3 egzemplarzach w wersji papierowej (w tym 1
egzemplarz na nośniku CD w wersji edytowalnej i 2 egzemplarze na nośniku CD

w wersji

nieedytowalnej).
4.

Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia, na podstawie odbioru
protokołu końcowego bez uwag, o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz na podstawie prawidłowo
wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego, faktury VAT wystawionej.

5.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 30 dni licząc od
daty jej otrzymania.

6.

Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na
wskazane konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

§6
1.

W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu przedmiotu umowy strony zobowiązują się
działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązująch przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

2.

Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy pełni:
………………………………………………………………………

3.

Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją przedmiotu umowy pełni:
…………………………….…………………………………………

4.

Po dokonanym odbiorze końcowym Zamawiającym może korzystać z przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem.

§7
W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać
niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

§8
1.

Termin rękojmi za całość przedmiotu umowy biegnie od dnia podpisania odbioru końcowego i wynosi
trzy lata.

2.

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków z tytułu udzielonej rękojmi ponosi
Wykonawca.
§9

1.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w
formie kar umownych.

2.

Wykonawca zapłaci karę:
a. w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia
lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub

odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę bez podstawy wynikającej z niniejszej
umowy;
b. w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za niedotrzymanie terminu
określonego § 2 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy;
c. w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za niedotrzymanie terminu
określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
albo
w okresie rękojmi.
3.

Zamawiający zapłaci karę:
a. w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za odstąpienie od umowy,
z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w
art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.

Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania
zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 10
1.

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub ją rozwiązać od chwili powzięcia informacji
o zaistnieniu następujących przesłanek, bez dodatkowego wezwania:
a. Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich
wykonywanie;
b. Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków;
c. Wykonawca dopuszcza się zwłoki w rozpoczęciu, realizacji lub zakończeniu przedmiotu umowy;
d. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z usunięciem wad lub usterek.

2. Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych może
zmniejszyć zakres przedmiotu umowy, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 11
1. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego, na Zamawiającego przechodzą pełne majątkowe prawa
autorskie do w/w opracowania, a w szczególności:
a)

utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką,

b)

zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej,
reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej,

c)

wykorzystanie do opracowania innych dokumentów i materiałów,

d)

wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, bez żadnych
ograniczeń ilościowych w dowolnym formacie,

e)

rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej,
w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych,

f)

wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których utrwalony zostanie
przedmiot umowy,

g)

publiczne odtwarzanie i wystawianie,

h)

wykorzystanie utworu, jego fragmentów oraz opracowań utworu w celach informacyjnych,
promocyjnych i marketingowych.

i)
2.

opracowanie utworu,

W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w § 4 ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany przy przekazaniu
dokumentacji dołączyć oświadczenia osób współpracujących o przeniesieniu praw autorskich na
Zamawiającego o treści zgodnej z ust. 1, 3 i 4.

3.

Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji Projektu jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. Nr 24 poz. 83].

4.

Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na
korzystanie z opracowania.

5.

Kwota wynagrodzenia, o której mowa w § 8 niniejszej umowy obejmuje również nabycie przez
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do w/w opracowania.

6.

Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonego w czasie i nieodwołanego upoważnienia do
wykonywania autorskich praw osobistych i zrzeka się ich wykonywania osobiście.
§ 12
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i kodeksu cywilnego.

2.

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

