Znak sprawy: ZDT.040.02.2017
Załącznik Nr 3

Umowa Nr ZDT …….. 2017
zawarta w dniu ……………….. roku, w Olsztynie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 24 stycznia 2009
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zmianami) pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn, wpisanym
do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000000456, NIP 739-29-54-808, REGON 000295739, reprezentowanym przez:

a
......................................................................................................................................
z
siedzibą
………………………………………….........…….,
/NIP: …………..; Regon: ……………/ zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają:
1.

w

...........................................................................................................................................
§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
1.1.
wykonania kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej serwerowni,
rozbudowy sieci logicznej i dedykowanej sieci elektrycznej w Samodzielnym Publicznym
Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie (etap I).
1.2.
merytorycznego wsparcia podczas przygotowania przez Zamawiającego wniosku do
konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.2 E-zdrowie w
oparciu o dokumentację projektową, która jest przedmiotem zamówienia (etap II).
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany w oparciu o opis przedmiotu zamówienia
zawarty w zaproszeniu do złożenia oferty stanowiący załącznik nr 1 oraz ofertę Wykonawcy stanowiącą
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§ 2.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, na którą składają
się n/w elementy:
1)
projekt budowlany zawierający technologię serwerowni z niezbędnym wyposażeniem i instalacjami
oraz projekt rozbudowy sieci logicznej i dedykowanej sieci elektrycznej – w ilości 4 egz.
2)
szczegółowej
Specyfikacji
Technicznej
Wykonania
i
Odbioru
Robót
- w ilości 4 egz.
3)
przedmiarów robót - w ilości po 2 egz.; Przedmiary również w wersji elektronicznej zapisane w wersji
edytowalnej programu NORMA;
4)
kosztorysów inwestorskich - w ilości po 2 egz. Kosztorysy również w wersji elektronicznej zapisana w
wersji edytowalnej programu NORMA.
5)
wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD zapisane w
formacie PDF lub DWG, na potrzeby postępowania przetargowego na realizację przedmiotowego
zamierzenia:
2.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki techniczne
i doświadczenie oraz odpowiednie zasoby ludzkie do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się
je wykonać z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
3.
Wykonawca zobowiązuje się, w zakresie przedmiotu umowy, do opracowania i wzięcia
odpowiedzialności za projekt budowlany oraz za każdy inny dokument wymagany przez
Zamawiającego według obowiązujących przepisów prawa.
4.
Podczas prac nad dokumentacją projektową Wykonawca będzie na bieżąco konsultował prace
z Zamawiającym.
5.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu merytorycznego wsparcia, o którym mowa
w § 1 ust. 1 pkt. 1.2.
6.
Wykonawca przez cały czas trwania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę gwarancyjną 50.000 zł. Polisa stanowi załącznik nr 3 do
umowy.
§ 3.
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Wytyczne szczegółowe dla dokumentacji projektowej (etap I)
1.

Dokumentacja projektowa musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. 2013 r., poz. 1129) oraz zawierać:
1) projekty oraz specyfikacje techniczne, które zostaną wykonane zgodnie z ww. Rozporządzeniem;
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;
3) przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych;
4) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
2. Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy powinna być wykonana w sposób wskazany w
§2 ust. 1 – 4 umowy.
§ 4.
Wsparcie merytoryczne (etap II)
1.

2.
3.

W ramach merytorycznego wsparcia, Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu wsparcia przy
opracowaniu wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji z wykonanej przez siebie dokumentacji
projektowej niezbędnych do wykonania studium wykonalności – część techniczna,
podczas
przygotowania przez Zamawiającego wniosku do konkursu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Cyfrowy
Region Działanie 3.2 E-zdrowie. Wsparcie dotyczy zakresu określonego przedmiotem zamówienia.
Zamawiający przekaże Wykonawcy pytania, o których mowa w ust. 1 za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej.
Wykonawca winien udzielić wyczerpującej odpowiedzi i wszelkich wyjaśnień , o których mowa w ust. 1
w terminie 3 dni od daty otrzymania pytań zgodnie z zapisami ust. 2.
§ 5.
Osoby do kontaktu

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego (imię, nazwisko, nr tel. kom.):
a) …....................................................................................................,
b) …....................................................................................................,
2) ze strony Wykonawcy (imię, nazwisko, nr telefonu):
a) …....................................................................................................,
b) …....................................................................................................
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później
niż w terminie 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści umowy.
§ 6.
Terminy realizacji umowy
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w następujących terminach:
1) etap I- w terminie do dnia ……………… roku od dnia podpisania umowy.
2) etap II – w terminie do dnia …………………………od dnia podpisania umowy na podstawie
dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.1. z zastrzeżeniem §11 ust. 1 pkt. 2), jednak
nie dłużej niż do dnia 30.09.2017 r.
2. Miejscem odbioru etapu I przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego w godzinach pracy
Zamawiającego.
3. Do dnia odbioru etapu I przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji projektowej.
4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do odbioru dokumentacji projektowej, a także do
podpisywania protokołów zdawczo - odbiorczych jest: ……………………………………………………………..
§ 7.
Wynagrodzenie i sposób rozliczenia z Wykonawcą
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
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2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy, wynagrodzenie w wysokości …...................................... złotych brutto w tym należny podatek
VAT (słownie: …......................................................................................................................................).
3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 składa się wynagrodzenie za poszczególne etapy:
1) etap I…………………… złotych brutto w tym należny podatek VAT (słownie:
…......................................................................................................);
2. etap
II:
…………………
złotych
brutto
w
tym
należny
podatek
VAT
(słownie:
…..........................................................................................................................................);
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w częściach:
1) za etap I – na podstawie faktury wystawionej przy uwzględnieniu postanowień § 11 ust 1 do 8;
2) za etap II – na podstawie faktury wystawionej przy uwzględnieniu postanowień § 11 ust. 9.
5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych
w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty wszelkich materiałów
niezbędnych do opracowania dokumentów stanowiących przedmiot zamówienia, w tym: warunków
technicznych, opinii, uzgodnień niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia. W
przypadku wątpliwości co do rozliczenia przedmiotu umowy przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się
wszelkich prac (zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w ramach
wynagrodzenia określonego w ust. 2 i 3.
6. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo do zapłaty wynagrodzenia, w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur.
7. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur za realizację poszczególnych etapów będą
protokoły odbioru poszczególnych etapów, podpisane przez Zamawiającego zgodnie z procedurą
opisaną w §11.
8. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Za
dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 8.
Prawa autorskie
1.

2.

3.

4.
5.

Z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca przenosi na
Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3 umowy, autorskie prawa
majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dokumentacją będącej
przedmiotem umowy w kraju i za granicą w zakresie pól eksploatacji określonych w § 8 ust. 2 umowy oraz
przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego do dokumentacji. Z chwilą odbioru dokumentacji następuje również przeniesienie na
Zamawiającego prawa własności materialnych nośników, na których dokumentacja została utrwalona.
Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji będącej
przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji :
1) wykorzystanie dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na
wykonanie robót, dostaw i usług w ramach realizacji założeń dokumentacji projektowej, o której
mowa w § 1 ust. 1 ppkt. 1.1. umowy;
2) udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem prac realizowanych na podstawie dokumentacji;
3) utrwalanie dokumentacji bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w szczególności
techniką drukarską, w tym wydruku komputerowego, reprograficzną, skanu, zapisu magnetycznego
lub techniką cyfrową, (zapisu na płytach CD lub DVD, wprowadzania do pamięci komputera, w tym
do pamięci RAM, na serwery Zamawiającego lub do pamięci typu flash), digitalizacji utworów;
4) zwielokrotnianie dokumentacji bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w
szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, na
każdym nośniku włączając w to nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, płyty CD lub
DVD, papier;
5) wprowadzanie bez żadnych ograniczeń ilościowych dokumentacji do pamięci komputera i sieci
multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania utworu w
ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;
6) wprowadzenie do obrotu, najem oryginału albo zwielokrotnionych egzemplarzy;
7) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
8) udostępnienie osobom zatrudnionym przez Zamawiającego w sieciach wewnętrznych typu Intranet
lub na serwerze Zamawiającego;
9) publiczne udostępnienie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym;
10) publiczne wystawienie.
Wykonawca z chwilą wydania dokumentacji udziela Zamawiającemu zezwolenia na wprowadzenie
przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian do dokumentacji oraz przenosi na Zamawiającego
prawo do wykonywania praw zależnych do zmienionej dokumentacji.
Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy samodzielnie, o charakterze indywidualnym, bez
wad prawnych, nie naruszając praw osób trzecich, w tym majątkowych praw autorskich.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych przedmiotu umowy.
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6. Wykonawca zapewnia, iż w przypadku, gdyby wbrew postanowieniom umowy jakiekolwiek majątkowe
lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do dokumentacji przysługiwały osobom trzecim, w tym
w szczególności jego pracownikom lub podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, że osoby te
niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego przeniosą przysługujące im
autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na Zamawiającego w zakresie określonym w § 8 umowy, jak
i udzielą Zamawiającemu niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i
zezwoleń w zakresie opisanym w § 8 umowy, jak i praw osobistych nie mniejszych niż zakres określony w
umowie.
7. Wykonawca zapewnia, iż twórcy dokumentacji będącej przedmiotem umowy nie będą wykonywali
przysługujących im autorskich praw osobistych odnośnie dokumentacji w stosunku do Zamawiającego
oraz osób przez niego wskazanych, z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczania jej swoim
nazwiskiem. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują dokumentację, a którym przysługują
osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń w
przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek dokumentacji.
8. Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji będącej przedmiotem
umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich.
9. Wykonawca odpowiada za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób trzecich do dokumentacji
będącej przedmiotem umowy oraz praw autorskich i pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do tej
dokumentacji, zaś w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu
Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz do
zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. W przypadku dochodzenia ww.
roszczeń przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie
wstąpić do sprawy po stronie pozwanego oraz zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone
roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami.
10. Postanowienia § 8 ust.1-9 mają zastosowanie także do opracowań zamiennych lub uzupełniających
wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji etapu I i II.
§ 9.
Zmiany umowy
1. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
1) wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej poszczególnych etapów w przypadku
zaistnienia okoliczności wskazanych w §10 ust;
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane w formie pisemnego aneksu do umowy.
§ 10.
Zmiany terminu umowy
1. Strony przewidują możliwość zmiany terminów umowy lub poszczególnych etapów umowy, określonych
w § 1 ust. 1 pkt. 1.1 i pkt. 1.2. umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ
na wykonanie przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmian w przepisach prawa mających wpływ na prace czy decyzje administracyjne
będące przedmiotem umowy;
2) w przypadku przedłużenia procedury ogłaszania konkursu określonego w § 1 ust.1 pkt. 2. przez
Instytucję Zarządzającą;
2. Do zmiany terminu umowy stosuje się odpowiednio zapisy § 9 ust. 2.
§ 11.
Odbiór
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takiego opracowania, które
zostało wykonane zgodnie z umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień
przekazania danego etapu umowy Zamawiającemu.
W terminach, o których mowa w §6 ust. 1 pkt 1). Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu
kompletną dokumentację projektową w ilości egzemplarzy, zgodnie z § 2 ust. 1.
Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania opracowania, o którym mowa w ust. 2,
dokona jego oceny w zakresie zgodności z umową. Okres oceniania opracowania przez
Zamawiającego pod kątem zgodności z umową nie jest wliczany do okresu realizacji umowy, o którym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy.
W przypadku zastrzeżeń do zakresu dostarczonych opracowań projektowych, Zamawiający
zobowiązuje się do pisemnego wskazania tych zastrzeżeń i przekazania ich do Wykonawcy pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną. W przeciwnym razie Zamawiający poinformuje Wykonawcę o braku
zastrzeżeń.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zastrzeżeń zgłoszonych w sposób określony w ust. 4 zdanie
pierwsze i dostarczenia Zamawiającemu poprawionej/uzupełnionej dokumentacji projektowej do
ponownej weryfikacji, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zastrzeżeń.
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia zgłoszonych przez
Zamawiającego zastrzeżeń do przedstawionych opracowań projektowych na żadnym z etapów
umowy.
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7.

8.
9.

Po dostarczeniu kompletnego opracowania projektowego i dokumentów, o których mowa w ust. 2 i
zaakceptowania ich przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, zostanie podpisany przez strony protokół
zdawczo – odbiorczy etapu I.
Za termin wykonania etapu I, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1.1. umowy uznaje się dzień podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego w zakresie dotyczącym etapu I.
Za termin wykonania etapu II uznaje się dzień podpisania między stronami protokołu końcowego etapu
II, co nastąpi po złożeniu wniosku do konkursu określonego w § 1 ust.1 pkt 1.2, nie później niż ostatniego
dnia przeznaczonego na składanie wniosków.
§ 12.
Gwarancja

1.
2.
3.

4.

5.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości opracowania dokumentacji na okres 5
lat, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru zakończonego etapu I.
Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu
rękojmi za wady lub błędy dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do
nieodpłatnego usunięcia usterek lub wad, w tym błędów formalnych lub merytorycznych,
stwierdzonych w dokumentacji będącej przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od
powiadomienia go przez Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach, tj. wymagających
uzyskania warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w terminie ustalonym przez
Zamawiającego.
W przypadku ujawnienia się usterek lub wad, w tym błędów formalnych i merytorycznych, Zamawiający
niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin na ich usunięcie zgodnie z
ust. 3. W takim przypadku termin gwarancji określony w ust. 3 ulega przedłużeniu o okres od dnia
następującego po dniu dokonania odbioru, o którym mowa w ust. 3, do dnia odbioru prac
poprawionych w terminie ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
§ 13.
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych w ust. 2.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 2;
2) zwłoki w wykonaniu etapu I będącego przedmiotem umowy, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 1.1.
w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto dla tego etapu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od
dnia następnego po ustalonym terminie do dnia wykonania włącznie;
3) zwłoki w usunięciu braków i/lub wad w dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1.1 w wysokości
0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 3 pkt 1.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc
od dnia następnego po terminie określonym w trybie §11 ust. 5 do dnia usunięcia braków i/lub wad
odpowiedniej dokumentacji włącznie;
4) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 4 tj.:
zwłoki w przygotowaniu odpowiedzi na pytania złożone przez Zamawiającego w oparciu o
dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia,
- w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 3 pkt 2 za każde naruszenie,
3. Każda z przesłanek określonych w ust. 2 jest samodzielna i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia
kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym ustępie, zarówno wszystkich
łącznie, jak i każdego z osobna.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
5. Prawo obciążenia Wykonawcy kara umowną nie pozbawia Zamawiającego prawa zlecenia wykonania
określonych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
§ 14.
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od
całości lub części umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje lub opóźnia się w realizacji prac,
przekraczając terminy o 14 dni, w stosunku do terminów ustalonych w harmonogramie, o którym mowa
w §1 ust. 4 pomimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do realizacji prac
zgodnie z umową i nie zaszła żadna z okoliczności określonych w §10 ust. 1 umowy.
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2. W przypadku odstąpienia od umowy w części Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) Zamawiający ustali w oparciu o wycenę zawartą w ofercie należne Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonane prace oraz określi, które opracowania przyjmuje;
2) w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 umowy, Zamawiający
nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w § 8 do wszystkich utworów wytworzonych
przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy.
3. Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia
powzięcia wiadomości o przyczynach odstąpienia. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie i zawierać
uzasadnienie.
§ 15.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej,
w postaci aneksu do umowy, chyba że umowa przewiduje inaczej.
2. O zmianach osób i danych wskazanych w ust. 5, zmianach rachunku bankowego Wykonawca
powiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Takie zmiany nie
wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
3. Wszelkie spory na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzyganie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo budowlane oraz inne właściwe
przepisy.
5. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
1) dla Zamawiającego: …...................................................................................., nr. tel.:
…...................................., fax: ................................., e-mail: ….....................................,
2) dla Wykonawcy: …................................................................................................., nr tel.:
…....................................., fax: …............................., e-mail: ……………………..........
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
§ 16.
Załączniki do umowy
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – zaproszenie do złożenia oferty- Załącznik nr 1;
2. Oferta Wykonawcy- załącznik nr 2;
3. Polisa o.c. wykonawcy – załącznik nr 3.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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