ZAŁĄCZNIK nr 1
                    OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA 
(UCZESTNIK KONKURSU SAMODZIELNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE)
PEŁNOMOCNICTWO
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania centralnego skweru w miejscowości Nowiny w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”

………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, jego siedziba / miejsce zamieszkania)
 ustanawia pełnomocnika

………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa pełnomocnika, adres)
do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wymienionego wyżej Uczestnika we wszystkich sprawach związanych z Konkursem architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania centralnego skweru w miejscowości Nowiny w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny” w szczególności w zakresie przeniesienia praw autorskich i majątkowych wraz z prawami zależnymi do pracy konkursowej na Zamawiającego - Gminą Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny.
……………………………………….                     ………………………………………miejscowość, data 
  czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób
uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie bądź podpis i pieczęć w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ne)


ZAŁĄCZNIK nr 2
                    OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA 
(UCZESTNIKÓW KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE)
PEŁNOMOCNICTWO
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania centralnego skweru w miejscowości Nowiny w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”

……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, jego siedziba / miejsce zamieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, jego siedziba / miejsce zamieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, jego siedziba / miejsce zamieszkania)

 Ustanawiają wspólnego pełnomocnika

………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa pełnomocnika, adres)
do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wymienionych wyżej Uczestników we wszystkich sprawach związanych z Konkursem architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania centralnego skweru w miejscowości Nowiny w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny” w szczególności w zakresie przeniesienia praw autorskich i majątkowych wraz z prawami zależnymi do pracy konkursowej na Zamawiającego - Gminą Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny.
……………………………………….                     ………………………………………miejscowość, data 
  czytelne podpisy osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie bądź podpis i pieczęć w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ne)
ZAŁĄCZNIK nr 3


LISTA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
(WRAZ Z KOPIAMI WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ PRZYNALEZNOŚCI DO IZBY ARCHITEKTÓW)
Niniejszym oświadczam, że w skład zespołu projektowego, który wykona pracę konkursową,        w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania centralnego skweru w miejscowości Nowiny w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny” wejdą niżej wymienione osoby, które posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

L.p
imię i nazwisko/ stopień (tytuł) naukowy i zawodowy
funkcja w zespole; specjalność budowlana z numerem uprawnień
własnoręczny podpis
1.



2.



3.



4.



5.










……………………………………….                     ………………………………………miejscowość, data 
  czytelne podpisy osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie bądź podpis i pieczęć w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ne)
ZAŁĄCZNIK nr 4


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH


W ramach Konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania centralnego skweru w miejscowości Nowiny w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”, działając w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uczestnika konkursu, niniejszym zobowiązuję się, że przy tworzeniu koncepcji będącej przedmiotem niniejszego konkursu nie naruszy on praw autorskich osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim oraz że będą mu przysługiwały wszystkie prawa do koncepcji architektonicznej zgłoszonej w niniejszym konkursie.
1.	Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Uczestnik konkursu wyraża zgodę na prezentowanie, na wszystkich polach eksploatacji a zwłaszcza wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późniejszymi zmianami), zgłoszonej przez niego pracy projektowej podczas wystawy konkursowej, a także możliwość jej reprodukcji i publikacji w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach, prezentacji w środkach masowego przekazu           i sieciach komputerowych, za pomocą dowolnej techniki, bez wynagrodzenia dla ich autorów.
2.	Ponadto   oświadczam,   że  w  przypadku   gdyby  zgłoszona  przez  reprezentowanego  przeze  mnie Uczestnika konkursu praca została nagrodzona:
	nastąpi przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do zastosowania, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych wyżej w pkt 1, a w szczególności:

•	utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek znaną metodą, głównie techniczną, magnetyczną, cyfrową lub techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości,
•	wprowadzenia do pamięci komputera,
•	reklama prasowa,
•	reklama zewnętrzna,
•	rozpowszechnianie w sieci Internet,
•	rozpowszechnianie za pomocą materiałów reklamowych, co w szczególności obejmuje: ulotki, foldery, broszury, nalepia, stickersy, standy oraz wszystkie inne nośniki reklamowe,
b) przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi nieodpłatnie,
c) Zamawiający ma prawo korzystać z pracy konkursowej, w każdy sposób służący szeroko pojętej promocji przedsięwzięcia.
3.	Oświadczam również, że w przypadku gdyby zgłoszona przez reprezentowanego  przeze mnie Uczestnika konkursu praca została nagrodzona w postaci zaproszenia do szczegółowego opracowania pracy konkursowej, przeniesione zostaną na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe na następujących polach eksploatacji:
a) prawa do opracowania utworu, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji (każde takie opracowanie zostanie powierzone autorowi utworu, o ile będzie wykonane zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego),
b) prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzeniu utworów zależnych, w szczególności projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych, jednakże powierzenie opracowania pracy konkursowej stanowiące nagrodę w konkursie innej osobie niż autor nagrodzonej pracy może mieć miejsce jedynie w sytuacji nie zawarcia umowy o której mowa w Regulaminie Konkursu.
c)prawa do wykonania robot budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie utworu, na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późniejszymi zmianami).


	Oświadczam również, że w przypadku opracowania projektu budowlano-wykonawczego w wyniku podpisania umowy w związku z wygraniem Konkursu przez reprezentowanego przeze mnie Uczestnika konkursu wyraża on zgodę na nieodpłatne przekazania na wszystkich polach eksploatacji a zwłaszcza wskazanych w art. 50 ust. ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późniejszymi zmianami) majątkowych praw autorskich.
	Oświadczam również, że reprezentowany przeze mnie Uczestnik konkursu przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich przedmiotu umowy, polegających na dokonywaniu zmian w projekcie będącym przedmiotem umowy 
	Oświadczam również, że reprezentowany przeze mnie Uczestnik konkursu zezwoli na wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w przedmiocie umowy lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych i nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do projektu będącego przedmiotem umowy.





……………………………………….                     ………………………………………miejscowość, data 
  czytelne podpisy osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie bądź podpis i pieczęć w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ne)







ZAŁĄCZNIK nr 5


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU O ZWIĄZANIU REGULAMINEM KONKURSU ORAZ AKCEPTACJI JEGO WARUNKÓW
Działając w imieniu 

………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, jego siedziba / miejsce zamieszkania)


Uczestnika Konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania centralnego skweru w miejscowości Nowiny w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”, niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, a ponadto zdobyłem informacje konieczne do przygotowania pracy konkursowej.
W związku z powyższym oświadczam w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uczestnika konkursu, że jestem związany Regulaminem konkursu i akceptuję bez zastrzeżeń jego warunki.

……………………………………….                     ………………………………………miejscowość, data 
  czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób
uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie bądź podpis i pieczęć w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ne)


ZAŁĄCZNIK nr 6


KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU 
Działając w imieniu 

Nazwa użytkownika ………………………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………………………………

Tel.: ……………………………………………………………………………………………………………….

REGON/PESEL……………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam że: praca konkursowa została oznaczona liczbą rozpoznawczą:















……………………………………….                     ………………………………………miejscowość, data 
  czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób
uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie bądź podpis i pieczęć w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ne)
ZAŁĄCZNIK nr 7


INFORMACJA RODO 



Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

   Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Nowiny ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, e-mail: nowiny@nowiny.com.pl
   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@nowiny.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości wykonania realizacji ustawowych zadań, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu.
   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
   a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
   Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
   Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.






……………………………………….                     ………………………………………miejscowość, data 
  czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób
uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie bądź podpis i pieczęć w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ne)
ZAŁĄCZNIK nr 8


Projekt

UMOWA  NR  INO.272.4.21
o wykonanie prac projektowych
                           zawarta  w  dniu ………..2021 r. w  Nowinach  pomiędzy:

Gminą Nowiny mającą swoją siedzibę w Nowinach, przy ul. Białe Zagłębie 25, zwaną  w dalszej treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną w osobie:

…………………………	                	 -   ………………………
a
…………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej  treści  umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie negocjacji przeprowadzonych w dniu…………          w związku z rozstrzygnięciem w dniu …………… Konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowanie centralnego skweru w miejscowości Nowiny. 
§ 1
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie centralnego skweru            w miejscowości Nowiny w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny ” stanowiącej  przedmiot  niniejszej umowy. 
2. Strony dopuszczają możliwość rozbicia wykonania dokumentacji na dwa etapy:
1) Opracowanie dokumentacji budowlanej,
2) Opracowanie dokumentacji wykonawczej.
3. Szczegółowy zakres opracowania stanowić będzie uściślenie nagrodzonej I Nagrodą pracy w Konkursie Architektonicznym.  
4.   Zakres opracowania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy obejmuje m.in.:
	opracowanie projektów budowlano–wykonawczych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 poz. 1129) w tym informacja BIOZ, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót w pięciu egzemplarzach.

opracowanie przedmiaru robót w dwóch egzemplarzach,
opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy sporządzić zgodnie                    z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r Nr 130 poz. 1389) w dwóch egzemplarzach,
opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów w dwóch egzemplarzach,
pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.  
	Szczegółowy zakres pełnienia czynności nadzoru autorskiego obejmuje:

- czuwanie w toku realizacji robót budowlano - montażowych zadania nad zgodnością   rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową.             W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania  zamówienia na wykonawstwo robót budowlano – montażowych zadania, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach innych lecz nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń.
- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót  budowlano-montażowych zadania wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót.
- udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub  bezpośrednio na budowie. Strony przyjmują że liczba pobytów Projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych, pisemnie lub telefonicznie zgłaszanych Projektantowi  potrzeb. Zgłoszeń, tych dokonuje, za pośrednictwem Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, a w szczególnie pilnych i ważnych przypadkach, również Kierownik budowy. Każdy pobyt Projektanta na budowie wraz z opisem dokonanych czynności, musi być pisemnie poświadczony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
- udział w odbiorze końcowym inwestycji.
- sporządzenie, wspólnie z Kierownikiem budowy, dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej  w toku realizacji robót.
	Za datę rozpoczęcia pełnienia czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę w toku realizacji robót, na podstawie opracowanej wg niniejszej umowy dokumentacji projektowej, strony uważać będą: 

- dzień podpisania umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych zadania.
	Za datę zakończenie pełnienia czynności nadzoru autorskiego strony uważać będą:

- dzień podpisania protokółu odbioru końcowego robót budowlano-montażowych zadania.

5.   Dokumentacja winna być przedłożona w formie papierowej w ilości egzemplarzy wskazanych powyżej oraz w formie elektronicznej po jednym egzemplarzu (tożsamej z wersją papierową) w formacie: doc. xls, pdf, dwg. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych, zdjęć powinna umożliwić odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.
6.   Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
	uzyskanie w imieniu i na rzecz decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę odrębnie dla każdego z zadań,

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego warunków technicznych ewentualnych budowy/przebudów mediów.
wykonanie i uzgodnienie dokumentacji pozwalającej na ewentualną budowę/przebudowę mediów. 
§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami  współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.
Zamawiający zobowiązuje się, na pisemne zgłoszenie Wykonawcy, udostępnić dokumenty       i dane, związane z wykonywanymi pracami projektowymi, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.
	Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy, w całości ani w części.
§ 3

Strony zobowiązują się do wzajemnego, każdorazowego pisemnego powiadamiania się       o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych występujących podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.  
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę:
- do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz nie przekroczenia kwoty 1.050.000,00 zł w kosztorysie inwestorskim za wykonanie prac budowlanych dla przedmiotu zamówienia.
- do opcjonalnego wskazania rozwiązań skutkującym podniesieniem jakości, estetyki lub przedłużeniem trwałości elementów na podstawie których to informacji Zamawiający może podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizację robót budowlanych.
- do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń. 
- uzyskania na swój koszt wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji wynikających       z obowiązujących przepisów prawa.
- do spójności rozwiązań projektowych przewidzianych w zadaniach

	W przypadku niekompletności i wad dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej przygotowania.

 
§ 4
 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres przedmiotu umowy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 1 wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę w terminie do dnia 13.08.2021 r.  
	Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres przedmiotu umowy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 2 wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie do dnia 30.11.2021 r
	Odbiór prac projektowych stanowiący przedmiot umowy odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
	Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako datę wykonania i odbioru części/całości dokumentacji projektowej.
Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
   
§ 5

	Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają na  kwotę:

brutto: ……… zł (słownie: ……………………………….), 
- netto zł. …………………… (słownie: …………………………………………..)
- podatek Vat zł. ………………………… (słownie: …………………………….).
	Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust.1 będzie płatne dla Wykonawcy w trzech etapach:

ETAP 1 –  60% wartości kwoty o której mowa w  § 5 ust.1 w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy wykonanych prac projektowych w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 1   niniejszej umowy. 
ETAP 2 – 35% wartości kwoty o której mowa § 5 ust.1 w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy prac projektowych w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.
ETAP 3 – 5% wartości kwoty o której mowa § 5 ust.1 w oparciu o protokół odbioru końcowego robót budowlano-montażowych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.
	W przypadku gdy roboty budowlano-montażowe, nie zaczną być wykonywane w okresie 2 lat licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, zatrzymana wartość wynagrodzenia w wysokości 5% za ETAP 3, zostanie Wykonawcy zwrócona w terminie 14 dni od dnia upływu 2 letniego terminu o którym mowa    w niniejszym paragrafie. 


§ 6

Płatności odbywać się będą trzema odrębnymi fakturami VAT za realizację :
	Etapu 1 o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy. 

Etapu 2 o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy. 
Etapu 3 o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy w oparciu o protokół odbioru końcowego robót budowlano-montażowych zadania wykonywanego na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej umowy dotyczącym Etapu 3. 

	Faktury o których mowa w § 6 ust. 1 umowy należy wystawić na Gminę Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, NIP 959 14 68 922. Faktury  płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturach w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.


§ 7

W przypadku zaistnienia przerw w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin jej wykonania może ulec przesunięciu o okres wynikający z przerw, na podstawie aneksu do umowy.
§ 8

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę termiów wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w wysokości  0,5% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od upływu terminów o których mowa w § 4 niniejszej umowy. 
W przypadku odstąpienie  od wykonania przedmiotu umowy  przez  Zamawiającego           z  przyczyn,  za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
      umowną w wysokości  20% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej     
      umowy.
	W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu objętego umową, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,2 % wynagrodzenia          o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad. 

W przypadku wad dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt jej poprawienia w całości pokryje Wykonawca.

§ 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami.

§ 10

Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
	Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlano-montażowych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 11

	Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy (jako całość i jako osobne elementy) części będą całkowicie oryginalne i nie będą naruszały praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będą wolne od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy, w tym jego poszczególne części nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Wykonawcy do przedmiot umowy nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową. 

W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczące przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć wszelkie koszty i szkody Zamawiającego (w tym utracone korzyści) powstałe na skutek zgłoszenia takich roszczeń.
	Prawa autorskie Wykonawca przenosi na Zamawiającego na wszelkich znanych polach eksploatacji a zwłaszcza wskazanych w art. 50 ust. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 poz. 1231 z póź. zm.). 
	Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania                        na wykonywanie zależnych praw autorskich przedmiotu umowy, polegających                 na dokonywaniu zmian w projekcie będącym przedmiotem umowy.
Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w przedmiocie umowy lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do projektu będącego przedmiotem umowy.
Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje z momentem zapłaty wynagrodzenia.

§ 12

Zmiany  postanowień  niniejszej umowy  mogą  nastąpić  za  zgodą obu  stron  wyrażoną na  piśmie  pod  rygorem  nieważności  wprowadzonych  zmian.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy    Kodeksu  Cywilnego.
§ 14.
Ewentualne spory powstałe na tle stosowania warunków niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
 
Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech   jednobrzmiących  egzemplarzach, z czego  dwa  egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
 
       		                                                        Wykonawca:                                                                 Zamawiający:
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