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Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60,

REGON 000598486 - zwana w dalszej czesci umowy Zamawiajacym, reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Pana Wojciecha Szczurka z upowaznienia którego dzialaja:

Wiceprezydent Miasta Gdyni -Pan Marek Stepa

Naczelnik Wydzialu Przygotowania Inwestycji - Pani Danuta Winiarz

na podstawie zarzadzenia nr 6815/08N/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.07.2008r.
zjednej strony, a

firma "ELEKTROPROJEKT" S.A Oddzial w Lodzi dzialajacej na podstawie wpisu do KRS

pod nr 0000016516 z dnia 14.03.2008r., NIP 525-21-95-773, wybranego w formie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawa Prawo Zamówiet1Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. Nr 1164 z 2006 r. poz. 1163, z pózniejszymi zmianami), zwanego w dalszej
czesci umowy Biurem Projektów, wybranegow formie przetargunieograniczonego,zgodniez
ustawaPrawoZamówienPublicznych z dnia29.01.2004r. (tekstjednolity Dz. U. Nr 223 z 2007r.
poz. 1655) .

§1.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania:

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa i remont podstacji

prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie Sopotu". Przedsiewziecie

realizowane w ramach projektu: " Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze

Metropolitalnym Trójmiasta"

l. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) budowe podstacji Sopot II zlokalizowanej w rejonie petli autobusowej na skrzyzowaniu ulic: Al.

Niepodleglosci / ul. Reja

b) remont istniejacej Podstacji T - 2833 Sopot zlokalizowanej przy Al. Niepodleglosci 895.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje nastepujacy zakres:

l) Mape do celów projektowych uzgodniona z Marynarka Wojenna oraz ZUDP

2) Badania geologiczne gruntu

3) Projekt budowlany i wykonawczy remontowanej podstacji T-2833, Sopot Al. Niepodleglosci 895 .

4) Projekt budowlany projektowanej podstacji wraz z zagospodarowaniem terenu.

5) Projekty wykonawcze w nastepujacym zakresie:

a) architektury i konstrukcji budynku wraz z wyposazeniem podstacji

b) instalacji elektrycznej w budynku oraz potrzeb wlasnych, telefonicznej i radiowej, wentylacji

c) budowy przylaczy kanalizacji deszczowej, miejskiego nn i telefonicznego

d) budowy zasilania linii SN 15 kV

e) oswietlenia zewnetrznego

f) dojazdu i dojscia do podstacji



g) organizacji ruchu na czas budowy i zagospodarowania placu budowy

h) koniecznej przebudowy dla poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego terenu

i) oraz inne nie wymienione wyzej projekty, których realizacja bedzie konieczna z tytulu

oddzialywania posredniego lub bezposredniego na teren przylegly.

6) Inwentaryzacja istniejacej podstacji T-2833, Sopot Al. Niepodleglosci 895

7) Kosztorysy inwestorskie

8) Przedmiary robót

9) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

3. Ponadto do Biura Projektów nalezy:

1) uzyskanie warunków technicznych: m.in. z PKT Gdynia oraz ZE Gdansk i innych gestorów
sieci

2) zapewnienie badall geotechnicznych podloza gruntowego w zakresie wynikajacym
z potrzeb i uwarunkowan lokalnych,

3) uzyskanie kompletu uzgodnien i wymaganych pozwolen niezbednych do uzyskania decyzji

pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru rozpoczecia robót budowlal1ych

4) okreslenia, w miejscach skrzyzowania uzbrojenia istniejacego i projektowanego, rzednych

sieci projektowanych i istniejacych. W tym celu, w przypadku braku mozliwosci uzyskania

niezbednych infonnacji od gestorów sieci, nalezy wykonac przekopy próbne.

§ 2.

TERMIN WYKONANIAPRZEDMIOTUUMOWY

Biuro Projektów wykona przedmiot zamówienia w nastepujacych etapach:

Etap I -Podstacja Sopot II zlokalizowana w rejonie petli autobusowej przy ulicy:
Al. Niepodleglosci / ul. Reja

a) projekt budowlany -lO.03.2009r.

b) projekt wykonawczy wraz z pozostalymi elementami dokumentacji - lO.06.2009r.

Etap 11- Podstacja T - 2833 Sopot, Sopot ul Aleja Niepodleglosci 895.
a) projekt budowlany - lO.12.2008r.

b) projekt wykonawczy wraz z pozostalymi elementami dokumentacji -lO.03.2009r.

§ 3.
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do dostarczenia dla Biura Projektów nastepujacych dokumentów:

a) mape do celów infonnacyjnych z uzbrojeniem podziemnym terenu

b) decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Zamawiajacy zobowiazuje Biuro Projektów do przekazania niezbednych infonnacji i danych do

zlozenia przez Zamawiajacego wniosków o wydanie decyzji wymienionych w pkt 1. b)

2. Zamawiajacy zapewni biezaca wspólprace i dostep Biura Projektów do wszystkich infonnacji i

dokumentacji niezbednych do realizacji umowy.

3. Biuro Projektów jest upowazniony do wykorzystania opracowa1'1 wydanych mu przez

Zamawiajacego tylko dla potrzeb wykonania niniejszej umowy.
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4. Biuro Projektów zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu przedmiotu zamówienia w

formie pisemnej w nastepujacej ilosci egzemplarzy:
Projekty budowlane - po 6 egz.

Projekty wykonawcze - po 5 egz.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - po 2 egz.

Przedmiary robót - po 2 egz.

Kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.

Zestawienie kosztorysów inwestorskich - po 2 egz.

Mapa do celów projektowych - w 1egz.

Badania geologiczne gruntu - w 3 egz.

5. Biuro Projektów zobowiazuje sie do dostarczenia Zamawiajacemu przedmiotu zamówienia w wersji

elektronicznej. W celu zamieszczenia przez Zamawiajacego ogloszenia o przetargu w Biuletynie

Zamówien Publicznych, nalezy dostarczyc dokumentacje w wersji elektronicznej w postaci

skompresowanych plików (zip), w których calkowita pojemnosc plików pdfnie przekracza 8,0 MB. W

nazwach folderów i plików nie nalezy stosowac polskich liter: c, S,z, z, a, e, ó, l.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zglaszania uwag w formie pisemnej, faksem lub droga

elektroniczna do dnia wykonania robót od dnia dostarczenia przez Biuro Projektów poszczególnych

elementów przedmiotu zamówienia. Biuro Projektów zobowiazane jest do ich uwzglednienia

w terminie i zakresie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy potwierdzi przyjecie przedmiotu zamówienia lub jego czesci protokólem zdawczo -

odbiorczym w terminie 14 dni od daty dostarczenia. Podpisany przez Zamawiajacego i Biuro

Projektów protokól zdawczo-odbiorczy bez uwag bedzie stanowil podstawe do wystawienia faktury za
realizacje zamówienia.

8. W przypadku stwierdzenia wad i niezgodnosci w przekazanym przedmiocie zamówienia lub jego

czesci, podpisanie przez Zamawiajacego protokolu zdawczo-odbiorczego nastapi

w terminie 14 dni od przekazania przez Biuro Projektów kompletnego, poprawionego zgodnie

z oczekiwaniami Zamawiajacego, przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiajacy wyda opinie o dokumentacji w terminie nie przekraczajacym 1 miesiaca od dnia

protokolarnego przejecia poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.

10. Biuro Projektów dostarczy przedmiot umowy Zamawiajacemu do jego siedziby.

§ 4.

I. Biuro Projektów zobowiazuje sie do sporzadzenia zestawienia prac projektowych zgodnie

z zakresem umownym oraz dolaczenia do dokumentacji oswiadczenia o kompletnosci projektu wraz z
klauzula.

2. Biuro Projektów wykona dokumentacje zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, zasadami

wspólczesnej wiedzy, obowiazujacymi normami i przepisami.

Dokumentacje nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1133 ) w sprawie szczególowego zakresu i formy projektu

budowlanego, oraz z dnia 02 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202/2004 poz.20n ) w sprawie

szczególowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Zamawiajacy zapewni Biuru Projektów:

~
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1) biezaca wspólprace w zakresie niezbednym dla realizacji umowy,

2) dostep do wszelkich informacji i dokumentów dotyczacych przygotowywanego przedsiewziecia
bedacych w posiadaniu Zamawiajacego,

3) prezentacje postepu prac nad przedmiotem zamówienia wraz z mozliwoscia zglaszania

problemów, w których konieczne jest dokonanie rozstrzygniec przez Zamawiajacego,

4. Sprawy, które wymagaja decyzji Zamawiajacego zostana mu przedlozone przez Biuro Projektów na

pismie i doreczone osobie upowaznionej przez Zamawiajacego w sposób okreslony w § 10.

Zamawiajacy odpowie Biuru Projektów pisemnie w mozliwie najkrótszych terminach, tak, aby nie
opóznic wykonania przez niego Umowy.

§ 5.
WYNAGRODZENIE I ZAPLATA ZA PRACE

1. Strony ustalaja wynagrodzenie za opracowanie przedmiotu umowy wg § l w wysokosci 390.000,00

zl netto (slownie zlotych: trzysta dziewiecdziesiat tysiecy zl.) + podatek VAT wg obowiazujacych

przepisów podatek VAT wynosi 22 % czyli 85.800,00 zl. Lacznie 475.800,00 zl brutto, ( slownie:

czterysta siedemdziesiat piec tys. osiemset zl.), , z tego:

a) Etap I - projekt budowlany - 122.000,00 zl. brutto

- projekt wykonawczy wraz z pozostalymi elementami dokumentacji-176.900,00 zl. brutto

b) Etap II - projekt budowlany - 73.200,00 zl. brutto

- projekt wykonawczy wraz z pozostalymi elementami dokumentacji-l03.700,00 zl. brutto.

2. Wycena prac projektowych wykonana w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wycen Prac

Projektowych stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Kazdorazowa zmiana stawki podatku obciaza Biuro Projektów bez koniecznosci dodatkowych
swiadczen ze strony Zamawiajacego.

4. W wynagrodzeniu miesci sie calkowity koszt wykonania przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zaplacone przez Zamawiajacego

przelewem na konto Biura Projektów wskazane na fakturze, w ciagu 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT - NIP 586-002-28-60

7. Biuro Projektów oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT - NIP 525-21-95-773

8. Usluga zakwalifikowana CPV 74.22.40.00-5; CPV 74.23.23.10-0

§ 6.

l. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § l. strony ustalaja platnosci na podstawie

faktur wystawionych przez Biuro Projektów w nastepujacy sposób:

l) Dopuszcza sie odrebne zafakturowanie wynagrodzenia za mapy do celów projektowych, badan

geologicznych gruntu, projektów budowlanych, projektów wykonawczych.

2) Po dostarczeniu mapy do celów projektowych i badan geologicznych gruntu Biuro Projektów

wystawi fakture w wysokosci 100 % wynagrodzenia za te prace.

3) Po dostarczeniu projektów budowlanych Biuro Projektów wystawi fakture w wysokosci 80 %

wynagrodzenia za te prace.

4) Po dostarczeniu projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zestawienia kosztorysów Biuro
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Projektów wystawi fakture w wysokosci 80 % wynagrodzenia za te prace.

5) Fakture koncowa obejmujaca pozostale 20 % wynagrodzenia za przedmiot umowy Biuro Projektów

zlozy po uzyskaniu opinii Zamawiajacego o przyjeciu dokumentacji bez zastrzezeó.

§ 7.
KARY UMOWNE.

1. Biuro Projektów ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosc z tytuhl niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy. Ustalona przez strony forma odszkodowania beda kary umowne.

2. Biuro Projektówjest zobowiazane do zaplaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) Za opóznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 2

niniejszej umowy, w wysokosci 0,3 % umownego wynagrodzenia brutto za poszczególny etap

przedmiotu zamówienia, którego dotyczy opóznienie, za kazdy dzieó opóznienia.

2) Za odstapienie od umowy przez Biuro Projektów z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialnosc Biuro Projektów, w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego za

przedmiot umowy.

3) Za nieterminowe usuniecie wad i usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze,

w stosunku do terminów ustalonych przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,3 % umownego

wynagrodzenia brutto za poszczególny etap za kazdy dziel}opóznienia.

4) Za bledy i wady ujawnione po odbiorze przedmiotu umowy, a takze w trakcie wykonywania

robót w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za poszczególny etap , którego

dotycza wady i usterki za kazdy dzien ich usuwania w przedmiocie umowy, liczac od dnia

nastepnego od terminu ustalonego przez Zamawiajacego na ich usuniecie.

5) Za wady i usterki ujawnione w trakcie realizacji inwestycji, w wysokosci 10 % wynagrodzenia

brutto naleznego za wykonanie robót usuwajacych te wady i usterki.

3. Ustala sie, ze potracenie kar umownych o których mowa w pkt 1) i 3), nastapi przy fakturze

koncowej wystawionej w oparciu o protokól zdawczo-odbiorczy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 8.
POSTANOWIENIA DODATKOWE.

W razie wystapienia w trakcie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych koniecznosci

wykonania dodatkowych prac projektowych, ich zakres i wysokosc dodatkowego wynagrodzenia

ustalaja wspólnie obie strony, jednak w kwocie nie wiekszej niz 50 % wynagrodzenia umownego.

Do wyceny prac dodatkowych nalezy stosowac normy i stawki przyjete w wycenie projektu.

§ 9.

Strony ustalaja, ze Biuro Projektów odpowiada za calosc i koordynacje wykonania przedmiotu
zamówienia.

§ 10.

1. Wszelkie zawiadomienia zwiazane z Umowa wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy

pisemnej i beda skuteczne w dniu ich otrzymania przez osoby odpowiedzialne za biezace kontakty

z Biurem Projektów IZamawiajacym okreslone w ust. 4 pod adresem wskazanym w Umowie.

2. Strony zobowiazane sa do powiadomienia sie o zmianach adresu wskazanego do doreczeó,
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2. Strony zobowiazane sa do powiadomienia sie o zmianach adresu wskazanego do doreczen,

a niewykonanie tego obowiazku powoduje, ze doreczenie dokonane na adresy podane w Umowie
beda skuteczne.

3. Zawiadomienia moga byc doreczone do rak wlasnych, wyslane listem poleconym, faksem lub

poczta elektroniczna. W dwu ostatnich przypadkach zawiadomienie wymaga potwierdzenia.

4. Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza sie:

ze strony Biura Projektów - Wande Swiatkowska,

ze strony Zamawiajacego - w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Elzbiete Guzinska

§ 11.
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

1. Z chwila zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamówienia,

Biuro Projektów przenosi na Zamawiajacego nieodplatnie autorskie prawa majatkowe do

wykonanego dziela.

2. Zamawiajacemu przysluguje, z poszanowaniem osobistych praw Biura Projektów, prawo do

wykorzystania calosci lub poszczególnych elementów Przedmiotu Zamówienia na nastepujacych
polach eksploatacji:

l) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci - wytwarzanie okreslona technika egzemplarzy

utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika

cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na których utrwalono Przedmiot

Zamówienia - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu Zamówienia w sposób inny niz okreslony w pkt 2 -

publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie

i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposób, aby kazdy mógl miec

do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 12.

1. Korzystanie z materialów zródlowych dostarczonych przez Zamawiajacego w innym celu

niz objety zamówieniem wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Dane i infonnacje uzyskane przez Biuro Projektów od Zamawiajacego w zwiazku z wykonaniem

umowy, nie bedace danymi z zakresu infonnacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia

6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej [Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198] sa poufne

i nie mogabyc przezBiuroProjektówupublicznianelubudostepnianeosobomtrzecimbez zgody
Zamawiajacego.

§ 13.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLOWE

1. Niniejsza umowa nie moze zostac zmieniona na mniej korzystna dla Zamawiajacego (zgodnie z art.

144 Prawa Zamówien Publicznych).

2. Zamawiajacy ma prawo odstapic od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo

przewidziec w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145Prawa Zamówietl Publicznych).

3. W przypadku przerwania prac z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Biuro
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Projektów otrzyma wynagrodzenie za wykonanie czesci umowy. Stan zaawansowania

dokumentacji w dniu przerwania prac strony uzgodnia protokolarnie.

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie ogólnie obowiazujace przepisy

prawa, a szczególnie Kodeksu Cywilnego dotyczace umowy o dzielo oraz Ustawy Prawo Budowlane

wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 15.

Sprawy sporne, których nie beda strony w stanie zalatwic we wlasnym zakresie, rozstrzygac bedzie

wlasciwy Sad dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego

i jeden dla Biuro Projektów.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowiacymijej integralna czesc, jest:
Zal. nr 1 - SIWZ wraz z zalacznikami

Zal. nr 2 - Wycena prac projektowych

." ZAMAWIAJACY: BIURO PROJEKTÓW:

5PECJAUSTA"KSIEGOWYCHI PRACOWNlaYca

PROK~ENT

mgrAg~ek

C)yrektor
Proku

mgr inz

ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddzial w Lodzi

90-206 Lódz, ul. Rewolucji 1905 r. nr 21
tel.(042) 636 49 89, fax (042) 633 00 19
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