*f*ł*lrffiu."-$"S

g

'

UMOWA
p.ąflą

nr 2015/PS.I<iLllg

zawartawNysie, w dniu 27.1I.20I5r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której dzińa
BurmisttzNysy - Kordian Kolbiurz
zw aną dalej Zamawiaj ącym,

?

a

łPr{."},'"' ,

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku (KRS: 0000225114) z siedzibą:
Śląska, ul. Towarowa 4, rcpręzęntowanym przęz:
Dyrektora - Katarzynę Szczerbińską - Tercjak,
zwanym dalej Wykonaw cĘ,

58-

I40 Jaworzyna

uprawnionym do wykonywania ptac objętych niniejszą umową, na podstawie oferty
l7 .l1.2015 r. o następującej treści:

z

dnia

1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji wraz z kosńorysem inwestorskim oraz
przedmiarem robót dla zanierzenia dotyczącego restauracji parowozu Ty2-140 zlokalizowanego na
stacji kolejowej Nysa i tendra zlokalizowanego na stacji kolejowej Novrry ŚwiętOw.
2. Szczegółowy opis dokumentacji określony został w zaproszeniu do złożeńaoferty
dńa
4.I1.20l5 r. przygotowanym ptzez Zamańającego oraz w ofercie Wykonawcy z dńa l7.11.2015 r.
Dokumenty te stanowią integralną częśćumowy.
3. Wykonawca zobowiązllje się do Wykonania na rzęcz Zamańającego opracowania przedmiotu
umowy oruz jego uzgodnienia z Wojewódzkim KonserwatoremZabytków w Opolu.
4. Dokumentację projektową wraz z kosźorysem inwestorskim i przedmiarem robót Wykonawca
wykona w 4 egzemplarzach z częgo trza egzemplarze ptzekńe Zamawiającemu wraz z pMą CD
o której mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
2 ust.l, natomiast pozostały - czwarĘ egzemplaru
zatłryma Wykonawca.
5. Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawartę w aktualnie obowiązujących przepisach.
6. Dokumentację projektową Wykonawca zapisze w nieedytowalnej formie elektronicznej na płycie
CD w l egz.
2
1. Przedmiot umowy Wykonawcazakończy do dnia 20.12.2015 r.
2. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamańającego.
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego
1 Zamańający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczah"*" *#;,$Hilł3.1'"HlffiH fu tym podatek VAT)
faktury, będzie podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy.
4
1. Rozliczęnie należnościWykonawcy ztyfułu rcaLizacjiumowy dokonane będzie fakturą końcową.
2. Należnośóza wykonaną pracę wegulowanabędzie ptzez Zamańającego na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymaliafaktury.
3. W przypadku przekroczęńaterminu płatrościo 7 dni Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych zanlilokg
4. W przypadku naliczeńa kar umownych, Zamańającemu przysługuje prawo potrĘcenia kwot
naliczonych kat z faktury Wykonawcy.
5
1. Z chńlą zapłaty wynagrodzenia na Zamańającego przechodzą w całościwszelkię prawa do
dokumentacji objętej niniejsza umową, a wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. Wykonawcavłyrńa zgodę na rozporządzanie, atŃiże korzystanie z dokumentacji będącej efektem
niniejszej umowy w zalężarcściod potrzeb Zanańającego w tym również do dokonywania na jej
bazie nowych opracowń bądźjej aktualizacji.

§6

1. Wykonawca jest zobowiryffiIy wypłació Zamawiającemu kary umowne wprzypadKu:

l) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30%
wynagrodzenia umownego brutto.
2) za opóŹńenie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości IYo wynagrodzenia umownego brutto
za kńdy dzień opónienia, lecz ńe więcej ńż 30%.
3) za opóźńenie w usunięciu wady w wysokościZoń wynagrodzenia umownego brutto zakńdy dzięń
opóźnienia od dnia .ilqtzlaczonego na usunięcie wń,Iecznie więcej niż3OYo.
2.W przypadku, gdy szkoda przevłyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania vzupełniającego, na zasńachokreślonych w kodeksie cywilnym.
§7

Zanańający zapłaci Wykonawcy karę rrmowną w razie odsĘpienia od umowy ptzez Zamawtającego
zptzlczyn, zaktóre Wykonawca nie odpowiada, w wysokości 5Yo wynagrodzeńarrmownego brutto.
§8

z realizacją niniejszej umowy Zamawiający WTIacza inspektora
Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej - Pawła Kosfozewę.
Wyżej wymieniona osoba uprawniona jest do reprezentowania Zamawtającego w cąmnościach
1. Do koordynacji prac zńązarrych

zńązarrychmiędzy innymi z odbiorem przedmiotu umowy.
Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu
poinformowania Wykonawcy w formie pisemnej.

2.

Zmianapostanowieńzawartej
pod rygorem nieważności.

do umowy lecz

wymaga

§9
umowy może nasĘpió zazgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu,

§10
Spory wynikłe natle niniejszej umowy rozstrzygńbędzie Sąd właściwydla siedziby Zamańającego.
§11

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, w szczególności dotyczące rrmowy o dzieło.
§12

l. Nr identńkacyjny NIP Zamawiającego - 7532414579
2. Nr identyfikacyjnyNIP Wykonawcy - 8842528556
§13
Umowa zostałasporządzonaw dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.
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