Zał. Nr 5 do SIWZ
UK/07/2019
UMOWA nr ………………
zawarta w dniu ………….. r. w Środzie Wielkopolskiej pomiędzy
spółką Usługi Komunalne sp. z o.o. mającą siedzibę w Środzie Wielkopolskiej ul.
Wiosny Ludów 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000654556, NIP: 786170-53-03, REGON: 365822140, kapitał zakładowy spółki: 5.000,00 zł,
reprezentowaną przez:
…………………
zwaną dalej Zamawiającym
a

- …………………….

reprezentowanym przez:
……………………….

- ……………………

zwanym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Wykonawca zobowiązuje się wykonać
roboty budowlane w ramach zadania pn.: „„Budynek wielorodzinny 8 lokalowy nr 5 w
rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej - wykonanie robót
wykończeniowych i towarzyszących pod klucz” ”, zwane dalej przedmiotem umowy.
§ 2.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………… zł brutto (słownie:
………………………………………………………………………………………
zł
00/100).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokości ……...
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją robót objętych, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: …………… dni od
dnia zawarcia umowy.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznana zostanie data zgłoszenia przedmiotu
umowy do odbioru końcowego.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie, z dostarczoną
dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego, projektem budowlano –
wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i
branżowymi, przepisami nadzoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską.

1) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
− ……………………………………
2) Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:
− ……………………..,
− …………………….. .
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:w zakresie prac fizycznych związanych z wykonaniem robót
ogólnobudowlanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5.
Obowiązki stron:
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej w terminie 3 dni licząc od dnia
zawarcia umowy,
2) uczestniczenia w odbiorach zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
3) zapłaty wynagrodzenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do
1) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu
umowy zgodnie ze złożoną ofertą i z aktualnie obowiązującymi przepisami,
polskim prawem budowlanym oraz uzgodnieniami wiążącymi Wykonawcę na
mocy niniejszej umowy,
2) terminowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnej z jej postanowieniami,
3) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców, jeśli zostaną
z podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,
4) zagospodarowania placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy
(doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości,
dozorowanie), uporządkowania terenu po zakończeniu robót. Realizacja robót
znajduje się na terenie działającego obiektu dydaktycznego z uwagi na to
Wykonawca musi przedsięwziąć wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób i mienia.
5) ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania
i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, wygrodzenia stref niebezpiecznych,
6) zapewnienia ochrony terenu budowy,

7) przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów, odbiorów i badań
laboratoryjnych, przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót,
8) usunięcia odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowania (wywóz z terenu
budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja)
9) zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji poszczególnych robót,
10) opracowania dokumentacji powykonawczej wszystkich prób, badań i pomiarów
zgodnych z wymaganiami obowiązujących norm, którą Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru końcowego
robót,
11) wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa budowlanego
oraz BHP,
12) Wykonywania robót, odbiorów robót oraz organizacji na terenie prowadzonych
robót w oparciu o aktualne normy i przepisy(BHP, ppoż, oraz koordynacja w
zakresie BHP),
13) uczestniczenia w radach budowy, przeglądach robót oraz odbiorach zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy,
14) poniesienia odpowiedzialności wobec osób trzecich za ewentualne szkody i inne
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących
przedmiotem zamówienia,
15) przeszkolenia pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego przedmiotu
umowy w zakresie przestrzegania przepisów BHP.
§ 6.
1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w sposób wskazany w ofercie tj.:
osobiście/ przy udziale podwykonawcy w następującym zakresie:………………………….
W przypadku powierzenia określonej części robót podwykonawcy, stosuje się zasady
określone w poniższych ustępach (od 2 do 22).
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,
wraz z wyszczególnieniem zakresu, jaki chce mu powierzyć. Przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiający określa następujące przypadki, których spełnienie powodować będzie
zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego:
1) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana;
2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia
/maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót;
3) w części, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca powierza
Podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w
ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) umowa podwykonawcza określa termin zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy w sposób inny dłuższy (termin zapłaty) niż w niniejszej umowie;
5) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od
Zamawiającego za wykonany zakres robót;
6) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z Zamawiającym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę
wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. stanowiący
podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego);
7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa;
8) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony Podwykonawcy
do realizacji umowy, w tym podpisywania protokołów stanu zaawansowania robót,
9) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
4. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej
przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający,
w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw
do projektu umowy lub kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń
lub sprzeciwu do przedłożonego projektu lub kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu lub
kopii umowy przez Zamawiającego.
5. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 4
będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody.
6. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić
Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.
7. W przypadku odmowy określonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi projekt
zmiany umowy z podwykonawcą lub aneks do umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w ust. 4, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, (wcześniej zaakceptowaną przez
Zamawiającego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

11. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być
zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.
12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji
udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych
poszczególnym podwykonawcom.
14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia
15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą.
16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach określonych a w art. 143c
ustawy Prawo zamówień publicznych.
17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów
podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez
podwykonawców.
18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie
umownych robót podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do
wystawionej przez siebie faktury:
1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur,
2) dowodów zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców
wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia
przelewu,
3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej
niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z
żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych
podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.
21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawcę w przypadku:
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiającego,
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych
przez Zamawiającego lub innego naruszenia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

§ 7.
Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 2 ust. 1 płatne będzie częściami, na
podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych i faktury końcowej
VAT.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w trzech częściach, przy czym z zastrzeżeniem,
że wartość faktur częściowych nie może być wyższa niż 70 %
wynagrodzenia
wykonawcy o którym mowa w § 2 ust. 1.
Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego
robót, stwierdzające wykonanie poszczególnych zakresów robót, podpisane przez
inspektora nadzoru i Strony umowy.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia będzie protokół
odbioru końcowego stwierdzający wykonanie całości przedmiotu umowy podpisany
przez inspektora nadzoru i Strony umowy.
Ustala się 21-dniowy termin płatności faktur częściowych i faktury końcowej licząc
od daty jej doręczenia przez Wykonawcę Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich
wystawienia, o których mowa w ust. 3 i 4.
Zapłata należności z faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze.
Wykonawca upoważnia ze swej strony do podpisywania faktury niżej wymienione
osoby jednoosobowo/dwuosobowo: ……………………… .
§ 8.

1. Odbiór częściowy:
1) odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót
podlegających odbiorowi częściowemu
2) roboty budowlane i montażowe, podlegające odbiorowi częściowemu, Wykonawca
każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy oraz zawiadomi pisemnie
Zamawiającego w jego siedzibie o gotowości do odbioru,
3) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
odbioru częściowego w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do
odbioru tych robót,
4) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru częściowego,
5) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru częściowego istnienia
jakichkolwiek wad:
a) istotnych prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on
odmówić odbioru i:
- jeżeli wady nadają się do usunięcia uzależnić dokonanie tego odbioru i
podpisanie protokołu od usunięcia tych wad
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może on od umowy odstąpić lub
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;
b) nieistotnych prac wykonanych w ramach odbieranej części robót dokonuje on
odbioru z zastrzeżeniem wad i:
- jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usunięcie co zostanie stwierdzone w protokołach
pousterkowych. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w
wyznaczonym terminie Zamawiający może albo zlecić usunięcie wad
podmiotowi trzeciemu lub samemu usunąć wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy;
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może on odpowiednio obniżyć
wynagrodzenie.
6) dokonanie odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego prawa późniejszego
zgłaszania uwag co do jakości robót, w szczególności w trakcie odbioru końcowego i
ostatecznego, jeżeli wówczas ujawnią się ich wady i usterki.
2. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o
osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić
najpóźniej w 14 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
3. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym:
kierownik oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego a w zależności od potrzeb także
autorskiego.
4. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu
spotkania ciąży na Zamawiającym.
5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu robót:
a) atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały,

b)
protokoły badań i sprawdzeń instalacji i urządzeń,
c)
świadectwo charakterystyki termicznej obiektu,
d)
wypełniony dziennik budowy,
e)
oświadczenia kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu przedmiotu
zamówienia,
6. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu
odbioru.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub
usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający zaznacza ten fakt w protokole odbioru
końcowego robót i:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usunięcie, co zostanie stwierdzone w protokołach
pousterkowych. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w
wyznaczonym terminie Zamawiający może albo zlecić usunięcie wad
podmiotowi trzeciemu lub samemu usunąć wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy;
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może obniżyć
odpowiednio wynagrodzenie,
2) jeżeli wady są istotne, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia uzależnić dokonanie tego odbioru i
podpisanie protokołu od usunięcia tych wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może:
- jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.
8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i usterek
Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia usunięcia tych wad i usterek
podmiotowi trzeciemu bez upoważnienia sądu; koszt takich poprawek będzie obciążał
Wykonawcę.

1.

2.

§ 9.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na
jego cel określony w umowie przez ….. miesięcy (zgodnie z formularzem ofertowym)
licząc od dnia podpisania protokołu końcowego robót. Wykonawca jest zobowiązany z
tytułu rękojmi do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi …… miesięcy (zgodnie z

formularzem ofertowym), licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego
robót.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Warunki gwarancji określa się następująco:
1) Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach
i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z
wystąpieniem wady.
2) W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w
terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia go o wadzie.
3) W przypadku gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia
zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia szkody.
4) Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie a
następnie na piśmie w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.
5) W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć
wady na koszt i ryzyko wykonawcy.
6) W przypadku gdy usunięcie wad będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów
technologicznych praca powinna być wykonana w innym terminie należy termin
uzgodnić z Zamawiającym.
7) Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
5. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia
Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej i technicznej.
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując
prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
6. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
7. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin
mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni
przed dokonaniem oględzin chyba, że strony umówią się inaczej.
8. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
10. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do
usunięcia wad.
11. Bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się
w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności
odbiorczych przedmiotu umowy lub jego części stanowiącej przedmiot odbioru. Jeżeli
Zamawiający przed odbiorem przejął przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu po

upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, rozpoczyna się w dniu
przejęcia przedmiotu do eksploatacji.
12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie
terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym
przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku.
13. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń
wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne.
§ 10.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki
takiej zmiany. Warunki takich zmian określono następująco:
1) Zmian terminu realizacji umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany:
a) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
b) zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn
nie wynikających z winy wykonawcy i zamawiającego;
c) działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
d) z powodu aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie
z obrotu materiałów i urządzeń);
e) z powodu zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
f) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i
obowiązujących przepisów.
Strony zgadzają się, że dla robót wynikających z umowy, ryzyko niesprzyjających
warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z
charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur,
występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w regionie realizacji przedmiotu
zamówienia, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę oferty oraz uwzględnił w
czasie na ukończenie.
Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne - w odróżnieniu od warunków
niesprzyjających - to takie warunki klimatyczne, które łącznie:
− Jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych
determinujących wykonanie poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem
prowadzenia tychże robót,
− Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów
skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej z
ostatniego pięciolecia licząc od daty składania dokumentów ofertowych wstecz.
Okresem porównawczym będzie miesiąc.

Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu
lub opóźnieniu prac z powodu wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych.
2) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany w przypadku:
a) stwierdzenia wad bądź wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i
wykonawczej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień,
b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,
c) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej
na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych
prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
d) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w
dokumentacji projektowej i wykonawczej lub specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót,
e) wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w dokumentacji projektowej i wykonawczej,
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji,
g) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających
wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej
lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
3) zmiana zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w
przypadku:
a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających
wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji
technicznej, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron
umowy,
b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie
uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub w
razie ich wykonania przez podmioty trzecie – właścicieli sieci uzbrojenia terenu,
4) pozostałe zmiany:
a) zmiana wynagrodzenia z powodu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W
przypadku zmiany stawki VAT przez władzę ustawodawczą kwota brutto
wynagrodzenia zostanie zmieniona poprzez wprowadzenie odpowiedniej zmieniony
do umowy;
b) zmiana osób, podwykonawców przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i
uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane
były przez Zamawiającego. Zmiany te będą dokonywane na podstawie
zatwierdzonych wniosków przez strony;

2. Zmiany do umowy może zainicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej
uzasadnienie.
§ 11.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
1) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni –
w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy.
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia
przekazania placu budowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego
informacji o upływie 30 - dniowego terminu na rozpoczęcie realizacji przedmiotu
umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiającego danej okoliczności.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w
terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru
robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.
3. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony
obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy w przypadku o którym mowa w ust.2,
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według
stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie
podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umową
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienia, powierzyć poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 12.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych
przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia ujętego w § 2 umowy.
§ 13.
Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ujętego w §2 umowy
Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego za
wyjątkiem odstąpienia na skutek okoliczności o których mowa w art. 145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
§ 14.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w oddaniu
robót objętych umową w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ujętego w § 2 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia
ujętego w §2 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od upłynięcia terminu
wyznaczonego na usunięcie wad.
§ 15.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku braku zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości
5.000 zł. za każde zdarzenie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości
5.000 zł za każde zdarzenie.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nie przedłożenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 3.000 zł za każde zdarzenie.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższym jak 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku,
potwierdzającego wykonanie zleconych podwykonawcy robót budowlanych w wysokości
4.000 zł za każde zdarzenie.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przypadku nie przedłożenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w wysokości
5.000 zł za każde zdarzenie.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł za każde
zdarzenie w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu dowodu lub oświadczeń na
potwierdzenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
§ 16.
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do
zapłaty kary. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawca upoważnia
Zamawiającego do potrącenia z faktury należnych kar umownych wymienionych w § 12,
14 i 15 z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia.

2. W sytuacji gdy przewidziane kary pieniężne nie pokryją wyrządzonych szkód, stronom
przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
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§ 17.
Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie tj.
………… zł (słownie:………………………………………………………….. zł ../100 )
w formie ……………...
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w następujących terminach:
a) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego wykonanych
robót za należycie wykonane;
b) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za
wady.
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt a), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
§ 18.
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich
materiałów i wyników prac stanowiących dokumentację powykonawczą powstałą w
wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, opracowań dodatkowych, o których
mowa w SIWZ (jeśli takie istnieją) oraz innych dokumentów powstałych w wyniku
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zwanych dalej Utworami lub osobno Utworem.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów o których mowa w ust. 1
powyżej nastąpi w chwili przekazania Zamawiającemu Utworu.
Niezależnie od powyższych postanowień na pierwsze żądanie Zamawiającego,
Wykonawca w każdej chwili potwierdzi na piśmie, iż nastąpiło przeniesienie na
Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszelkich Utworów, które powstały na
podstawie Umowy i zostały przeniesione na Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi
przejście praw bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Strony uznają, że Utwór, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), jest przedmiotem praw
autorskich.
Wraz z dostarczeniem Utworu, przechodzi na rzecz Zamawiającego własność wszystkich
egzemplarzy Utworów powstałych przy realizacji Umowy w wersji papierowej oraz na
nośniku elektronicznym.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na niżej wymienionych polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną
techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale egzemplarzy utworu, w
szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu w całości bądź częściach w
szczególności poprzez: zbywanie, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy.
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) –
publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających
urządzeń,
5) wykorzystywania i umieszczania w aplikacjach multimedialnych czy
informatycznych, w oprogramowaniach dotyczących komputera, telefonu oraz
innych podobnie działających urządzeń,
6) wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub
teleinformatycznych,
7) rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną,
strony www i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe
8) używania we wszystkich formach reklamy,
9) umieszczania na środkach trwałych, wyposażeniu, dokumentach, pismach,
10) swobodnego używania i korzystania w zakresie promocji i reklamy tak przez
Zamawiającego, jak i przez podmioty pozostające z nim w związkach
kapitałowych, personalnych i gospodarczych.
7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego do Utworów i zezwala na korzystanie przez Zamawiającego
z zależnych praw autorskich, w tym udzielanie zezwoleń na m.in. dokonywanie
opracowań, przeróbek, itp. Utwór po wykonaniu zależnego prawa autorskiego, w tym
m.in. modyfikacji, podlega tym samym możliwym polom eksploatacyjnym wynikającym
z przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów na Zamawiającego.
8. Prawa określone w ust. 6 i 7 Zamawiający może wykonywać bez ograniczeń.
9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu zezwolenia
na korzystanie z Utworu na nowym polu eksploatacji, nieznanym w chwili zawarcia
Umowy. Wykonawca może odmówić udzielenia zezwolenia tylko z ważnych powodów.
10. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem praw autorskich do Utworu.
11. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego
dotyczącymi naruszenia ich praw do utworu o którym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić wszystkie posiadane
informacje pomocne do wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich. Nadto
Wykonawca zobowiązany będzie w wypadku wytoczenia powództwa pokryć koszty
zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub
koszty polubownego załatwienia sprawy. Wykonawca zobowiązuje się dokonać
wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności z
tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich i doprowadzić do stanu zgodnego z
postanowieniami niniejszej Umowy.

12. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszystkich sporów
mogących wyniknąć z roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przez
Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności praw do patentu,
praw autorskich, praw do znaku towarowego lub z tytułu przywłaszczenia tajemnic
handlowych.
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§ 19.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca nie może, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego,
przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Wszelkiego rodzaju spory i nieporozumienia związane z wykonaniem Umowy będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
Postanowienia Umowy mogą być zmieniane przez Strony wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
oraz oferta Wykonawcy.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

