Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie”, aplikującego o dofinansowanie
w ramach 7 Osi priorytetowej, działanie 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w oparciu o
aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020
Zał. nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
reprezentowaną przez Andrzeja Mikołajewskiego – Dyrektora Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr
155/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2017 r.,
posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353
zwaną dalej Zamawiającym,
a
(w przypadku spółek prawa handlowego)
.............................................................................................................................................................................
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
.............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
…………………….., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej),
opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP:
.............................., reprezentowaną przez:
..................................................................
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
……………………………… prowadząca/ym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Rozwoju, zamieszkałą/ym………..…………………..……………………. legitymującą/ym się
dowodem
osobistym
(seria
i
numer).....................................................,
posiadającym
REGON:
.............................. i NIP: ..............................,
(w przypadku spółki cywilnej )
1.
…………………………....
prowadzącą/ym
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
…………………………zamieszkałą/ym ………………………………………………………., legitymującą/ym
się dowodem osobistym (seria i numer)........................................................................................
wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju,
2. ……………………………. Prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………
zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującą/ym się dowodem osobistym
(seria i numer)..............................wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju
prowadzącymi
działalność
gospodarczą
w
formie
spółki
cywilnej
pod
nazwą
……………….…………………….
posiadającej
REGON………………………………
i
NIP………………………………………………………. .
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spółki prawa handlowego)
1.....................................................................................................................................................
wpisaną
do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .............................., Wydział ..................
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w
wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki
akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez:
.................................................................
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
2.
…………
……………………,
prowadzącą/ym
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującą/ym się dowodem
osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającym REGON: .............................. i
NIP: ..............................,
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reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z
dnia:…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego
przez:
1)
……………………………………………….
2)
……………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: 8/IX/2017, Strony zawierają umowę następującej
treści:.

1.

2.
3.

4.

1.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na
podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania o
udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
(znak sprawy:.........) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowiązuje
się do wykonania zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla
projektu ZIT pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie”, aplikującego o
dofinansowanie w ramach 7 Osi priorytetowej, działanie 7.1.2 Drogi
Subregionalne – ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w
oparciu o aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 20142020”, zwanego dalej Przedmiotem umowy i wydania go Zamawiającemu w sposób
określony w ust. 4
Przedmiot umowy obejmuje sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi
załącznikami, zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
W ramach wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązuje się – na każdorazowe wezwanie Zamawiającego - do dokonywania
wszelkich korekt i uzupełnień Przedmiotu umowy, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, w okresie od dnia odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego
do czasu uzyskania pozytywnej oceny Przedmiotu umowy przez Instytucję
Pośredniczącą/Zarządzającą.
Wydanie Przedmiotu umowy Zamawiającemu następuje poprzez przekazanie go w
wersji elektronicznej (pdf, doc) na adres sekretariat@zikit.krakow.pl oraz na adres
osoby określonej w §8 ust. 1 umowy.
§2
Prawa autorskie
Z chwilą wydania Przedmiotu umowy, bez konieczności składania odrębnych
oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
Przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Przedmiotu umowy, gromadzenie danych,
w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą
dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci
komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też
poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,
3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono,
w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy,
także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie
papierowej bądź elektronicznej,
4) wykorzystanie Przedmiotu umowy do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Przedmiotu umowy dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
działań promocyjnych i marketingowych.
Wykonawca oświadcza, że osoba/ osoby uczestnicząca/ uczestniczące w opracowaniu
Przedmiotu umowy upoważnił/ upoważnili Wykonawcę do złożenia w ich imieniu
oświadczenia zawartego w ust. 3.
Wykonawca oświadcza, iż osoba/ osoby uczestnicząca/ uczestniczące w opracowaniu
Przedmiotu umowy, bezterminowo zobowiązuje się / zobowiązują się do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy oraz bezterminowo
zobowiązuje się/ zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do
Przedmiotu umowy, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:
1) wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy,
2) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
3) decydowanie o rozpowszechnianiu Przedmiotu umowy w całości lub
w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,
4) decydowanie o wykorzystaniu Przedmiotu umowy w całości lub
w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,
według potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem informacji, prowadzeniem
działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia
usunięcia wad.
W chwili wydania Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo
do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.
W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o których mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880) jakimi będzie się
posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną
w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń
z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom
trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;
2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do
wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy
realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na
wykonywanie zależnych praw autorskich.
W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień
ust. 1 – 6 korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiającego naruszać będzie
autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie
roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający
poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez
Zamawiającego z Przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej części
wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.
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8.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5
niniejszej umowy.
§3
Termin realizacji
Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy:
a) Etap I - polegający na sporządzeniu Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.
1 umowy wraz z załącznikami oraz na złożeniu go w wersji elektronicznej
Zamawiającemu celem sprawdzenia - do dnia …………..
b) Etap II – polegający na poprawieniu wykonanego w ramach Etapu I Przedmiotu
umowy zgodnie z uwagami Zamawiającego oraz na złożeniu go
Zamawiającemu - do dnia …………………
Strony ustalają, iż Zamawiający dokona sprawdzenia wykonanego w ramach Etapu
I Przedmiotu umowy w terminie 14 dni licząc od momentu złożenia go
u Zamawiającego. Ewentualne uwagi co do wykonanego w ramach Etapu I Przedmiotu
umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym drogą elektroniczną na adres e-mail:…………………
§4
Odbiór Przedmiotu umowy
Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy wraz
z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest on wykonany zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: wykaz
opracowań oraz pisemne oświadczenie, stanowią integralną część Przedmiotu umowy.
Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy będzie protokół zdawczo - odbiorczy, który
będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w §
5 ust. 3 niniejszej umowy
W przypadku otrzymania przez Zamawiającego Uchwały Zarządu Województwa
Małopolskiego o przyznaniu dofinansowania Strony sporządzą końcowy protokół
zdawczo-odbiorczy, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę
końcowej faktury VAT, o której mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

§5
Wynagrodzenie
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie
.............................................
zł
(słownie
złotych:
....................................................................................................................)
brutto,
z
czego:
 kwota w wysokości ……….. zł (słownie złotych:…………………….) za
sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami;
 kwota w wysokości ……….. zł (słownie złotych:…………………….) za
sporządzenie analizy finansowo-ekonomicznej
które zostanie wypłacone Wykonawcy w dwóch częściach: w ramach każdej części
uwzględnione jest wynagrodzenie za wykonanie wszystkich opisanych wyżej
elementów Przedmiotu umowy, proporcjonalnie:
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a) Pierwsza część w wysokości 60% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 tj.:
………………….. (słownie złotych:………………………….), w tym:
 kwota w wysokości ……….. zł (słownie złotych:…………………….) za
sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami;
 kwota w wysokości ……….. zł (słownie złotych:…………………….) za
sporządzenie analizy finansowo-ekonomicznej;
po wydaniu Zamawiającemu Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie
określonym w § 3 ust. 1 b umowy, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez
Wykonawcę faktury VAT do siedziby Zamawiającego,
b) Druga część w wysokości 40% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 tj.:
………………….. (słownie złotych:………………………….), w tym:
 kwota w wysokości ……….. zł (słownie złotych:…………………….) za
sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami;
 kwota w wysokości ……….. zł (słownie złotych:…………………….) za
sporządzenie analizy finansowo-ekonomicznej;
w terminie 30 dni licząc od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały
o wyborze dofinansowania Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a)
niniejszej umowy na podstawie podpisanego przez Strony umowy protokołu zdawczo
– odbiorczego, który stanowi załącznik do faktury VAT.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b)
niniejszej umowy, na podstawie podpisanego przez Strony umowy końcowego
protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 3, który stanowi
załącznik do faktury. Wystawiona faktura będzie stanowiła jednocześnie fakturę
końcową.
5. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury VAT, o której
mowa w § 5 ust. 3 i 4 niniejszej umowy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy
zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze VAT.
6. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku VAT.
7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT,
Zamawiający odmówi jej przyjęcia.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
9. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być
wystawiane na:
Nabywca:
Gmina Miejska Kraków
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierająca:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i
Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków.
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10. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie
wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku,
w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował
wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać
poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego.
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
12. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 8 ust. 3 niniejszej umowy należności wynikającej z wystawionej przez
niego faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym
zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego
żadnych praw do zapłaty za wykonane prace.

1.

2.

3.
4.

§6
Kary umowne
Strony ustalają, że zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn,
leżących po stronie Zamawiającego – 10% całkowitego wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2) Wykonawca w przypadku:
a) zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 a umowy
(Etap I Przedmiotu umowy) – 0,2% całkowitego wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień
zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 3 ust. 1 a umowy.
b) zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 b umowy
(Etap II Przedmiotu umowy) - 0,2% całkowitego wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień
zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 3 ust. 1 b umowy
c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – 0,2 % całkowitego wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy określonego § 5 ust. 1 niniejszej umowy za
każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 7 ust. 2 pkt 2)
umowy.
d) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – 10% całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% całkowitego
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od
momentu przekroczenia maksymalnej wysokości kary umownej.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności
za wykonane prace.
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

§7
Gwarancja jakości
Wykonawca udziela Zamawiającemu ……-miesięcznej gwarancji jakości na
Przedmiot umowy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o
którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad
Przedmiotu umowy w okresie gwarancji:
1) w razie ujawnienia wad, Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady na piśmie
w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wady;
2) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w Przedmiocie
umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym
przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie;
3) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia
zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jeżeli w wykonaniu obowiązku usunięcia wad Wykonawca dokonał istotnych zmian
Przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad
i dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiającego.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie
od uprawnień wynikających z rękojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru.
Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe.

§8
Osoby nadzorujące
1. Zamawiający ustanawia …………. osobą nadzorującą realizację Przedmiotu umowy
(adres e-mail: …………………..).
2. Wykonawca ustanawia …………… osobą odpowiedzialną za wykonanie Przedmiotu
umowy (adres e-mail: …………………….)
*tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
3. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np.
w ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy Lider
Konsorcjum), działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały
okres realizacji niniejszej umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,
upoważniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie
zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest do:
a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców;
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy;
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych
przez Zamawiającego;
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową
e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach
wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy;
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów
związanych z realizacja niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania
umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających)
aneksów do umowy, protokołów.
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3.
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§9
Zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, w szczególności jeżeli przedłuży się procedura sprawdzenia przez Zamawiającego
Przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy. W takim przypadku strony mogą
przesunąć termin wykonania umowy o okres liczony od dnia upływu 14-dniowego
terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy do dnia zgłoszenia uwag przez
Zamawiającego.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być złożony najpóźniej w dniu
następnym po dniu zgłoszenia uwag przez Zamawiającego co do wykonanego w ramach
Etapu I Przedmiotu umowy.
W przypadku określonym w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania
przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu
Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do
umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisującym okoliczności faktyczne.
W przypadku konieczności zmiany umowy dotyczącej osób koordynujących realizację
umowy, Strony mogą dokonać zmiany osób koordynujących.

§ 10
Odstąpienie od umowy
Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa,
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych
w niniejszym paragrafie.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, w terminie
określonym w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w § 3 ust. 1 a niniejszej
umowy.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, w terminie
określonym w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w § 3 ust. 1 b niniejszej
umowy.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już
wykonane.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający może
dokonać odbioru możliwej do wyodrębnienia części Przedmiotu umowy wykonanej przez
Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac dokona Komisja
Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
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na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia
należnego Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu umowy.
6. W przypadku określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę na
opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części
Przedmiotu umowy przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zezwala
Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób
dokumentacji.
7. W przypadku określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego, z chwilą odbioru części Przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe
do odebranej części Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.
8. W przypadku określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, do odebranej części Przedmiotu
umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 2 niniejszej umowy.

1.
2.
3.
4.

§ 11
Postanowienia ogólne
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Wszelkie spory, jakie wynikną na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

§ 12
Wykaz załączników
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:
1) załącznik nr 1 – zakres rzeczowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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