Załącznik nr 4 do postępowania O.BY.F-2.2415.60.2020

Umowa nr
Zawarta w dniu ………………………….. r. pomiędzy:
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy,
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,
NIP: 554-22-52-485, REGON: 017511575-00036
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą", w imieniu którego działa:
............................
zwanymi dalej łącznie Stronami,
o następującej treści:
Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy jest przegląd instalacji alarmowych i monitoringu wraz
z wykonaniem projektów nowej instalacji alarmowej i monitoringu w obiektach
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

2.

Szczegółowy wykaz nieruchomości Zamawiającego, gdzie wykonywane będą czynności
związane z realizacją przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 3 do umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI

Termin zakończenie realizacji przedmiotu zamówień to 30 dni od dnia podpisania umowy.
§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.

Wykonawca dokona oceny stanu (przeglądu) instalacji alarmowych i monitoringu
we wskazanych obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Bydgoszczy – dojazd do miejsca wykonania usługi na koszt Wykonawcy.

2.

Wykonawca przedstawi wyniki przeglądu w formie opracowania ilustrującego stan
techniczny zinwentaryzowanych systemów alarmowych i urządzeń monitoringu
wizyjnego oraz przekaże ewentualne potrzeby w zakresie jego unowocześnienia lub też
doposażenia, np. potrzeb zwiększenia ilości kamer.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektów instalacji alarmowych
w wyznaczonych obiektach, przedstawienia w tym celu kosztorysu inwestorskiego oraz
specyfikacji technicznej urządzeń i wykonania robót, a także do sprawowania nadzoru
autorskiego nad pracami montażowymi zaprojektowanych instalacji.

4.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
a) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć
na jakość lub termin zakończenia opracowania,
b) przyjazdu na miejsce prac realizowanych w oparciu o wykonane opracowanie
i dokonania poprawek, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymanego
powiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości w opracowaniu.
c) Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz
w całym okresie realizacji Umowy.

5.

Szczegółowy zakres czynności został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§4
OŚWIADCZENIA STRON
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby prawidłowo
wykonać przedmiot zamówienia.

2.

Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego
wykonania niniejszej umowy.

§5
OSOBY DO KONTAKTU
1.

Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:
…………………………………………………………………………………………….……….

2.

Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy Zamawiający
wyznacza:
……………………..………………………………………………………………………….…

§6
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

2.
3.

4.

5.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia określonego w §1 wynosi zgodnie
ze złożoną ofertą (załącznik nr 2 do umowy) ……………… zł netto (słownie
złotych:………………… ../100), plus 23 % podatku VAT w wysokości ……………… zł (słownie
złotych:………………… ../100), co łącznie stanowi kwotę ……………… zł brutto (słownie
złotych:………………… ../100).
Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT.
Płatność za usługę dokonana będzie przelewem, na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy
nr ……………………………………………………………………………., w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datą zapłaty uznaje
się dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą, kwota
brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem
do niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera w sobie wszystkie koszty, które ewentualnie
poniesie Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§7
KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania zobowiązań umownych w terminie, lub nieterminowego
usunięcia ewentualnych wad, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający
będzie naliczać kary umowne w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6
ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
2. Przekroczenie terminów umownych, określonych w §2 i §3 ust. 4b o 7 dni, z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę, uzasadnia wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego
z winy Wykonawcy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 6 ust. 1.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 6 ust. 1.
5. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
7. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
§8
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy
realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na
rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu
praw zależnych.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
a) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu,
oraz
b) bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól
eksploatacji:
c) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
d) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),
e) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
f) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,
g) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
h) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
i) nadawanie za pośrednictwem satelity,
j) reemisja,
k) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
l) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
m) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,
n) wprowadzanie zmian, skrótów,
o) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
p) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw
majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od
obciążeń prawami tych osób.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne
naruszenie postanowień umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagają dwustronnej akceptacji w formie pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
Każda ze stron może rozwiązać umowę w każdym czasie, jednak z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów wynikłych na tle umowy.
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozwiązywane przez Sąd
Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy ogólnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem
2 egzemplarzy dla Zamawiającego i 1 egzemplarza dla Wykonawcy.
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
1) Opis Przedmiotu Zamówienia.
2) Oferta Wykonawcy.
3) Wykaz nieruchomości Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:

