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Załącznik nr 3

UMOWA nr …..........................2018
zawarta w dniu ……………..w Radomiu, między:
Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940,
reprezentowanym przez:
Beatę Walaszek – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kościuszki 5A, 26-600
Radom, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 2107/209/16
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz uchwałą nr 13/306/18
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2018 r., zwaną dalej
„Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
………………, zwanym dalej „Wykonawcą”
Zwanymi dalej łącznie „Stronami”
Umowa („Umowa”) została zawarta w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest:
1) przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji przetargowej, w tym opracowanie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zgodnie z art. 36 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla zadania
inwestycyjnego „Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku
Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku, ul. Biblioteczna 3a wraz z
zagospodarowaniem terenu” (dalej jako: „Zadanie inwestycyjne”),
2) przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji będącej podstawą do przeprowadzenia
postępowania na wybór inspektora nadzoru dla Zadania inwestycyjnego
i przeprowadzenie ww. postępowania,
3) świadczenie przez Wykonawcę doradztwa prawnego do czasu rozliczenia Zadania
inwestycyjnego.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:
1) udzielania wyjaśnień zainteresowanym oferentom dotyczących przedmiotu zamówienia
w trakcie trwania postępowania przetargowego (do dnia wyboru najkorzystniejszej
oferty), nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert
2) zapewnienia doradztwa prawnego w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego,
3) ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru wyłonionym dla Zadania inwestycyjnego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy
„Opis przedmiotu zamówienia”.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie oraz kwalifikacje
umożliwiające realizację przedmiotu umowy.
§ 2.
TERMINY
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy
i dostarczenia przez Zamawiającego materiałów będących w dyspozycji Zamawiającego,
tj. na dzień………………..
2. Zamawiający dysponuje następującymi materiałami:
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1) projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
3) przedmiary robót,
Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy potwierdzi otrzymanie materiałów na adres e-mail wskazany w § 3 ust. 9 pkt
2 umowy.
Wykonawca dostarczy dokumenty wskazane w § 1 ust. 1 umowy w następujących
terminach:
1) dokumentację przetargową dla Zadania inwestycyjnego: do 14 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy tj. do dnia ………………
2) dokumentację na wybór inspektora nadzoru: do 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia…….
W terminie 5 dni roboczych od dostarczenia Zamawiającemu dokumentów wskazanych
w § 1 ust. 1 umowy Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do ich treści lub ich
zatwierdzenia bez uwag, co udokumentowane zostanie protokołem odbioru końcowego
podpisanym przed przedstawicieli obydwu stron.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich zgłoszenia.
Prawidłowe uwzględnienie uwag Zamawiającego udokumentowane zostanie protokołem
odbioru końcowego podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron.
§ 3.
OBOWIĄZKI STRON
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w przedmiocie umowy wszystkie uwagi
i wymagania Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi potencjalnym
wykonawcom robót budowlanych Zadania inwestycyjnego podczas trwania procedury
przetargowej.
Wykonawca zobowiązany jest do doradztwa prawnego podczas realizacji Zadania
inwestycyjnego do czasu rozliczenia Zadania inwestycyjnego.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi podmiotom
zainteresowanym prowadzonym postępowaniem na wybór inspektora nadzoru (§1 ust.
1 pkt 2) do dnia wyboru inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację przetargową i dokumentację
do przeprowadzenia postępowania na wybór inspektora nadzoru w terminach określonych
odpowiednio w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 w formie:
1) papierowej – 2 podpisane egzemplarze
2) elektronicznej na zewnętrznym nośniku danych (format Word i PDF) – 1 egzemplarz
Do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy strony wyznaczają:
1) po stronie Zamawiającego: ………………………………………………….
adres e- mail……………………………………………………………………..
2) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………
adres e- mail…………………………………………………………………….

§ 4.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości ………………. zł brutto (słownie:………………………………….), w tym
podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość przedmiotu umowy i nie podlega
negocjacji.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w następujących transzach:
1) 30% wynagrodzenia określonego w ust. 1 płatne po podpisaniu przez Zamawiającego
umowy z wybranym inspektorem nadzoru: brutto……………………………..zł
(słownie…………………….....................) łącznie z ….......% podatku VAT,
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisanie przez
Zamawiającego umowy z inspektorem nadzoru.
2) 40% wynagrodzenia określonego w ust. 1 płatne po podpisaniu przez Zamawiającego
umowy z wykonawcą robót budowlanych: brutto………………………………..…..zł
(słownie……………………...................................) łącznie z ….......% podatku VAT,
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisanie przez
Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych.
3) 30% wynagrodzenia określonego w ust. 1 płatne po zakończeniu świadczenia
doradztwa prawnego, tj. rozliczeniu finansowym Zadania inwestycyjnego: brutto……
……..zł (słownie……………………………………..) w tym …..…% podatku VAT.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokół końcowy po rozliczeniu Zadania
inwestycyjnego.
4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana, na podstawie faktury VAT wystawionej
na Zamawiającego zgodnie z poniższymi danymi:
Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113245-39-40,
Odbiorca: Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kościuszki 5A, 26-600 Radom.
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Strony postanawiają, że datą zapłaty faktury VAT będzie dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
§ 5.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, KARY UMOWNE, ZMIANY W UMOWIE
1. Poza przypadkami określonymi w przepisach ogólnych, Zamawiający zastrzega sobie
prawo odstąpienia od niniejszej umowy:
1) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub przystąpił on
do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przekształcenia, został wydany nakaz zajęcia majątku lub znacznej części majątku
Wykonawcy, odstąpienie od niniejszej umowy w tym przypadku może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie, odstąpienie od niniejszej umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach,
3) w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez
Wykonawcę lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę
kar umownych, odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminów
określonych w § 1 i § 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
1% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
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4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wartości brutto całej umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca ma obowiązek
wstrzymania wykonywania usługi i sporządzenia protokołu niezwłocznie, nie później niż
w terminie 3 dni od dnia zaprzestania wykonywania usługi.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych i możliwość potrącenia należności z tytułu
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§ 6.
PRAWA AUTORSKIE
Przedmiot umowy opracowany przez Wykonawcę, z chwilą jego odbioru stanowi
własność Zamawiającego.
Wykonawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), przenosi na rzecz Zamawiającego
całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji powstałej zgodnie z § 1 umowy,
obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania dokumentacją na następujących
polach eksploatacji:
1) korzystania z dokumentacji na własny użytek,
2) wielokrotnego publikowania dokumentacji,
3) rozpowszechniania, wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim,
4) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera i użytkowania w sieciach
komputerowych,
5) zwielokrotnienia określoną techniką, utrwalenia, wprowadzania do obrotu,
Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób
trzecich.
Zapłata wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy, wyczerpuje w całości
roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw
majątkowych do przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw
majątkowych do przedmiotu umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają autorskich praw osobistych.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych i danych kontaktowych jest Dyrektor Biblioteki
Pedagogicznej w Radomiu, ul. ul. Kościuszki 5A, 26-600 Radom tel. (048) 345 95 50
email: sekretariat@bp.radom.pl;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (048) 362 13 31; e-mail:
m.mazurek@ckziu.radom.pl
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej
zwane RODO, w celu niezbędnym do wykonania Umowy;
4) mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym przekazana zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm.), w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy;
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5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie
indywidualnej.
Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach
i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych;
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
– na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy i jest Pani/Pan zobowiązana/ny
do ich podania. Nie podania powyższych danych będzie skutkowało nie zawarciem Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonane w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy
ze względu na siedzibę Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Integralną część umowy stanowią:
1) opis przedmiotu zamówienia
2) formularz ofertowy
3) oświadczenie o spełnieniu warunków umowy
4) oświadczenie o braku powiązań osobowych
5) wykaz usług

ZAMAWIAJĄCY:
………………………………………….

WYKONAWCA:
………………………………………..
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