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Zawarta w dniu . M,. .0$...

.... w Olsztynie pomiędzy Gminą Olsztyn, NIP 739-384-70-26,

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna Piotra
Grzymowicza, w imieniu którego działa Dyrektor Inwestycji Miejskich - Krzysztof Śmieciński na
podstawie upoważnienia nr OK.077.94.2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. a wyłonioną w postępowaniu
o zamówienie publiczne, do którego nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
w trybie z wolnej ręki:
Zespołem Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB” Sp. z o.o. 10-145 Olsztyn,
ul.Morska 10A NIP 739-010-19-70 REGON 008108808
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: Romualda Iwaszkiewicza została zawarta umowa
o następującej treści:
§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na
opracowaniu prac projektowych związanych z „Usunięciem awarii kolektorów deszczowych
kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17przy
ul.Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28”
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie opracowań projektowych oraz innych opracowania
niezbędne do realizacji zamówienia :
1) Prace wstępne:
Opinia wstępna oceny zdarzenia,
Prace inwentaryzacyjne,
Opinia geotechniczna
Prace geodezyjne, przygotowanie mapy,
2) Prace projektowe
Przebudowa kolektora DN600 w planie osuwiska (część sanitarna, konstrukcja)
Przebudowa by-pass separatora DN600-500 z wylotami do rzeki
Odwodnienie powierzchniowe
Odbudowa ogrodzenia
3) Część kosztowa
•
Specyfikacje techniczne
•
przedmiar robót,
•
kosztorys inwestorski
4) Zabezpieczenie osuwiska
•
Opinia dotycząca osuwiska oraz działań związanych z jego zabezpieczeniem.
5) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w ustl i 2 zgodnie
z:

- umową;
- powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego i wspólnotowego
obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu;
- zasadami sztuki budowlanej;
- wiedzą techniczną;
- ofertą;
- wskazówkami oraz zaleceniami Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu poszczególnych opracowań
projektowych wykonanych w ramach umowy w ilości:
- opracowania projektowe 4 egzemplarze w wersji papierowej i 4 egzemplarze w wersji
elektronicznej (format pdf,dgw)
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- kosztorys inwestorski 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji
elektronicznej (format pdf i ath)
- przedmiary 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (format
pdf i ath)
- specyfikacje 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej
(format pdf i ath)
Przynajmniej jedna z wersji elektronicznych musi mieć charakter edytowalny. Żadna wersja
elektroniczna nie może mieć żadnych ograniczeń w zakresie powielania (drukowanie, kopiowanie
etc.)
5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z udostępnionymi mu przez Zamawiającego w toku
postępowania o udzielenie zamówienia dokumentami i materiałami i nie wnosi do nich zastrzeżeń
pod kątem możliwości wykonania zamówienia według wymagań Zamawiającego określonych
niniejszą umową oraz w terminie umownym.
6. Wykonawca oświadcza ponadto, iż:
- posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i personel oraz potencjał organizacyjny i finansowy
zapewniający należytą i terminową realizację przedmiotu umowy;
- zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi uwag co do możliwości należytego
i terminowego przygotowania przedmiotu umowy;
- przedmiot zamówienia został mu przedstawiony przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący z uwzględnieniem jego zakresu za pomocą dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń, a składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie wymagania
i okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie.
§2.

Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust.2
pkt 1 w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust.2
pkt 2 w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust.2
pkt 3 w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust.2
pkt 4 w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust.2
pkt 5 w trakcie realizacji robót objętych dokumentację projektową, jednak nie później niż do
dnia 20.12.2019r.
§3.

Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, którym mowa w §1 Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości 59 540,00 PLN słownie : pięćdziesiąt
dziewięć złotych pięćset czterdzieści złotych. Do wyżej wymienionej kwoty zostanie
doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% tj; kwota 13 694,20 PLN; słownie:
trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy
2. Łączna kwota brutto z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 73 234,20 PLN słownie:
siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery złote dwadzieścia groszy.
3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swoim wynagrodzeniu 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.
4. W przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT),
w trakcie trwania umowy, do wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego
podatku bez konieczności zmian postanowień niniejszej Umowy.
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W pozostałych przypadkach zmian przepisów prawa Wykonawca nie jest uprawniony do
zwiększenia kwoty wynagrodzenia.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia za prace objęte przedmiotem zamówienia w kwocie
określonej w § 3 ust. 1 Umowy, w razie konieczności lub potrzeb Zamawiającego
wynikających np. ze zmiany przepisów prawa, zmiany warunków technicznych, aktualizacji
dokumentów itp. dokona na wezwanie Zamawiającego jednokrotnej aktualizacji opracowanej
dokumentacji projektowej i przeszacowania kosztów robót, które będą realizowane na jej
podstawie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualizacji kosztorysu w terminie
do 7 dni od daty pisemnego żądania Zamawiającego.
W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, zakres obowiązków Wykonawcy
obejmuje wykonywanie w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego podstawowych
obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto wyjaśnianie wątpliwości
dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań przez okres realizacji robót budowlanych,
nie dłużej niż przez okres do 36 miesięcy po odbiorze projektu.
Zapłata wynagrodzenia za prace objęte zamówieniem nastąpi po ich wykonaniu w całości
i odbiorze przez Zamawiającego.
Odbiór prac (usługi) nastąpi po sprawdzeniu i stwierdzeniu przez Zamawiającego, że są
wykonane zgodnie z umową, w terminie 7 dni od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę. W
przypadku stwierdzenia błędów Zamawiający, przed dokonaniem odbioru, wyznaczy
Wykonawcy nieprzekraczalny termin na usunięcie wad dokumentacji.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od otrzymania faktury. Podstawą do
wystawienia faktury będzie protokół z odbioru prac.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności w
rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza, iż rachunek
bankowy podany w fakturze VAT należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż został dla
niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.
Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiającego: 7390504751.
Jednocześnie w opisie faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty
zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komórki organizacyjnej (IM).
§4.

Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie jest zobowiązany
w szczególności do:
1) realizacji umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność
gospodarczą polegającą na wykonaniu opracowań projektowych przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w
ustawie Prawo Budowlane;
2) współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji
umowy;
3) realizacji objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego
dotyczących przedmiotu niniejszej umowy;
4) udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących przedmiotu umowy w
terminie 3 dni od daty wezwania;
5) niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub
okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość opracowań lub termin jej
zakończenia.
6) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na żądanie
Zamawiającego oraz sporządzenia protokołów z tych spotkań oraz przekazywanie ich
na bieżąco Zamawiającemu w terminie max.3 dni licząc od dnia w którym odbyły się
narady, spotkania, posiedzenia;

7) uzgadniania z Zamawiającym w trakcie wykonywania opracowań projektowych
wszystkich rozwiązań oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla
wszystkich rozwiązań zamiennych;
§5

Prawa własności dotyczące dokumentów i autorskie prawa majątkowe
1. Wszystkie związane z Przedmiotem Umowy dokumenty opracowane przez Wykonawcę,
w tym Przedmiot Umowy i jego części składowe (elementy) nabyte, zebrane lub przygotowane
przez Wykonawcę w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a całość
autorskich praw majątkowych zostaje przeniesiona na Zamawiającego na polach eksploatacji
określonych poniżej z chwilą wydania utworów (egzemplarzy) Zamawiającemu, nie później, niż
z chwilą wydania Przedmiotu Umowy (lub jego części) oraz w ramach wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w § 3 Umowy.
2. Jeżeli właściwe przepisy wymagają zamieszczenia w dokumentacji przygotowanej
w ramach Przedmiotu Umowy jedynie wyciągu z innych opracowań, Wykonawca przekaże
odrębnie Zamawiającemu te kompletne opracowania.
3. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Zamawiającemu.
4. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie tzn.
odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania
Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, z zachowaniem oznaczenia utworu
pierwotnego jako będącego autorstwa Wykonawcy.
6. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy
i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.
7. Wykonawca najpóźniej do dnia odbioru przedmiotu umowy zapewni istnienie wystawionego przez
autorów utworów nieodwołalnego i bezwarunkowego upoważnienia dla Zamawiającego do
wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) - jego(ich) autorskich praw osobistych, a w
szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o
pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania
z utworu.
8. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie się przez to prawo do:
1) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci
Zamawiającego,
2) korzystania z utworu przez Zamawiającego,
3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek
innych zmian,
5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono, wprowadzania do
obrotu, użyczenia, najmu, dzierżawy,
6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową,
elektroniczną i wizualną,
7) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
w sieci internet,
8) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.
9) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, autorskie prawa majątkowe do
części dokumentacji wg stanu istniejącego na dzień odstąpienia od Umowy, na polach
eksploatacji określonych powyżej eksploatacji określonych powyżej, ulegają
przeniesieniu na Zamawiającego z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
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§6
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony
aneksu do umowy.
Możliwość zmiany umowy istnieje w razie zaistnienia w szczególności jednej z poniższych
okoliczności:
1) nadzwyczajnej zmiany stosunków określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
2) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych lub nieprzewidywalnych
okoliczności faktycznych,
3) zaistnienia siły wyższej,
4) zmiany przepisów prawa,
5) przedłużających się z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę procedur
związanych z prowadzonymi w związku z wykonaniem niniejszej Umowy
postępowaniami administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami
administracji publicznej, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu
i/lub sposobu spełnienia świadczeń stron.
W okolicznościach określonych w ust.2 Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec
postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania umowy, o czas trwania przeszkód nie
zawinionych przez Wykonawcę, a mający wpływ na niemożność realizacji przedmiotu umowy
lub sposobu spełnienia świadczenia stron poprzez dodanie nowych prac do wykonania lub też
odstąpienie od wykonania części prac objętych zakresem umowy.
Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie w jakim warunki
(okoliczności) określone w ust.2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowoskutkowym z terminem wykonania Umowy, o czas trwania przeszkód nie zawinionych przez
Wykonawcę, a mający wpływ na niemożność realizacji przedmiotu umowy lub sposobu
spełnienia świadczenia stron poprzez dodanie nowych prac do wykonania lub też odstąpienie
od wykonania części prac objętych zakresem umowy.
W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa
dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie
jako możliwość dokonania zamiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej
strony.
§7.

Odbiór
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które
zostały wykonane zgodnie z umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
obowiązującymi na dzień przekazania danego etapu umowy Zamawiającemu.
2. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru, 2 egzemplarze
protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z 2 egzemplarzami oświadczenia, że są one wykonane
zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami i wytycznymi oraz że
zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, celem ich
weryfikacji i stwierdzenia, że są wykonane zgodnie z umową.
3. Zamawiający dokona niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni) oceny poprawności
i zgodności z umową, opracowań projektowych dostarczonych przez Wykonawcę.
4. Za termin wykonania umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
komplet opracowań projektowych (§ 1 ust. 2 pkt 1-4) odebrany przez Zamawiającego protokołem
odbioru końcowego, nie zawierającym zastrzeżeń Zamawiającego.
5. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do dostarczonych opracowań projektowych, Zamawiający
zobowiązuje się do pisemnego wskazania tych zastrzeżeń.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (nie dłużej niż 7 dni) usuwania wskazanych
w toku odbioru zastrzeżeń. Zamawiający dokona niezwłocznie (najpóźniej w terminie 3 dni
roboczych) oceny poprawności i zgodności z umową poprawionych opracowań projektowych
dostarczonych przez Wykonawcę. Usunięcie zastrzeżeń w terminie, za wyjątkiem wskazanych
w ust. 8, nie będzie wpływało na termin końcowy odbioru.
8. W przypadkach skomplikowanych, wymagających w szczególności ponownego uzyskania opinii,
uzgodnień i decyzji, Wykonawca zobowiązuje się (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego)
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do usuwania wskazanych w toku odbioru zastrzeżeń oraz do ponownego dostarczenia opracowania
projektowego do weryfikacji usuniętych zastrzeżeń.
9. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez
Zamawiającego zastrzeżeń, do przedstawionych opracowań projektowych z umową, o których
mowa w ust. 7 i 8 powyżej.
§8.
Kary umowne
1. Strony ustalają, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez
Zamawiającego terminu na usunięcie wad,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (lub jakiejkolwiek jego części) w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
licząc od umownego terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia,
c) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad należne kary umowne.
4. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt a) i b)
niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 40 % łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy
§9.
Odstąpienie od umowy
1. Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają
podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie zostanie wykonane w terminach innym niż
określone w umowie. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o
niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas
opóźnienia i jego przyczynę. Uchybienie temu obowiązkowi skutkuje utratą możliwości
powoływania się na przekroczenie terminów z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 30
dni od dnia dowiedzenia się o ich zaistnieniu, jeżeli:
a. Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone umową,
w razie nie usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 7 dni na pisemne wezwanie
Zamawiającego,
b. zaistniało opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części ponad 7 dni i nie
usunięcia opóźnień w terminie kolejnych 7 dni po pisemnym wezwaniu Zamawiającego,
c. zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zaistnieją przesłanki do
zgłoszenia wniosku o otwarcie postępowania likwidacyjnego lub wniosku o ogłoszenie upadłości
Wykonawcy,
d. wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie
Umowy,
e. opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 21 dni, bez wyznaczania terminu
dodatkowego.
3. Odstąpienie od Umowy każdej ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
i wskazania przyczyny odstąpienia.
4. Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o
odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie wykonywania
przedmiotu umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie
kosztów dokończenia Przedmiotu Umowy przez innego wykonawcę.
5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od
naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy
innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6.

W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad 14 dni, niezależnie od
naliczenia kar umownych Zamawiający może ograniczyć zakres umowy Wykonawcy i zlecić
wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie
Zamawiającego przyspieszy to wykonanie Przedmiotu Umowy.

§10.
Osoby do kontaktu
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni są:
1) ze stro Zamawiającego:
a) •
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie
później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści umowy.
§ 11.
Rękojmia za wady dokumentacji
1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy na okres 36 miesięcy
liczonej od podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru dokumentacji.
2.W ramach rękojmi Wykonawca nieodpłatnie usunie wady oraz braki dokumentacji na żądanie
Zamawiającego, niezwłocznie, lecz nie później, niż 5 dni od wezwania lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony.
3.W razie opóźnienia w usuwaniu wad, niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający ma
prawo do zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający
może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie
po
ustaleniu
ich
wysokości
i przed ich rzeczywistą zapłatą innemu wykonawcy.
§12.
Postanowienia końcowe
1. O zmianach teleadresowych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni od
daty zaistnienia zmiany. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do umowy.
2. Wszelkie sporne sprawy wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się
rozwiązać polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2) dla Wykonawcy:

♦..........

5. Wykonawca nie może, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody
Zamawiającego, przenieść jakichkolwiek praw i obowiązków z niniejszej Umowy na osoby trzeci.
ó.Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
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