Za łącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - Projekt
Nr GT. 272…….2017
zawarta w dniu …………. 2017 r. w Janowcu Ko ścielnym, pomi ędzy:
Gmin ą Janowiec Ko ścielny Janowiec Ko ścielny 62, 13 – 111 Janowiec Ko ścielny, NIP 9840162034 ,
Regon 510743019, reprezentowan ą przez:
Bo żen ę Grochala – Wójt Gminy Janowiec Ko ścielny
zwan ą dalej „Zamawiaj ącym”,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Janowiec Ko ścielny lub osoby przez niego upowa żnionej
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawc ą”
w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.), o nast ępuj ącej tre ści:
§1
Przedmiot umowy.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja drogi gminnej nr
191027 Nna odcinku Krajewo-Kaw ęczyno - Szczepkowo-Skrody”.
2. Szczegó łowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy okre ślaj ą: projekty wykonawcze,
projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
3. Wykonawca o świadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapozna ł si ę z miejscem realizacji
przedmiotu umowy, tre ści ą SIWZ, oraz że posiadane informacje s ą wystarczaj ące do wykonania
przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zastrze że ń.
§2
Obowi ązki stron.
1. Obowi ązki Zamawiaj ącego:
1) dokonanie odbioru przedmiotu umowy na zasadach okre ślonych w § 4 niniejszej umowy;
2) przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj ą umowy;
4) Zamawiaj ący zobowi ązuje si ę do zajmowania stanowiska w sprawach zwi ązanych z realizacj ą
przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania Wykonawcy
(przekazanego listownie, faksem, drog ą elktroniczn ą), z zastrze żeniem § 10.
5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiaj ący uprawniony jest do wykonywania czynno ści
kontrolnych wobec Wykonawcy, w szczególno ści obejmuj ących:
a)żąd ania o świadcze ń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spe łniania wymogu zatrudnienia na
umow ę o prac ę pracowników fizycznych i dokonywania ich oceny,
b)żąd ania wyja śnie ń w przypadku w ątpliwo ści w zakresie potwierdzenia spe łniania wymogu
opisanego w ppkt a),
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia pracy przez pracowników
fizycznych.
2. Obowi ązki Wykonawcy:
1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze swoj ą najlepsz ą wiedz ą i umiej ętno ściami,
zasadami wiedzy technicznej, a w szczególno ści z poszanowaniem prawa budowlanego wraz
z przepisami wykonawczymi, prawa miejscowego, specyfiki miejsca oraz innych istotnych
uwarunkowa ń;
2) poniesienie wszelkich opłat urzędowych i administracyjnych, bada ń specjalistycznych,
ekspertyz, opinii lub innych podobnych opracowa ń niezb ędnych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy;
2) prawid łowe wykonanie wszystkich czynno ści zwi ązanych z realizacj ą przedmiotu umowy
zgodnie z technicznymi, ekonomicznymi, architektonicznymi, materia łowymi i funkcjonalnymi
wymaganiami okre ślonymi w projekcie budowlano-wykonawczym oraz przepisami technicznobudowlanymi, normami pa ństwowymi i zasadami wspó łczesnej wiedzy technicznej oraz swoj ą
ofert ą;

4) zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynno ści niezb ędnych do w ła ściwego
wykonania prac. Wykonawca ponosi pe łn ą odpowiedzialno ść na zasadach ogólnych za teren budowy
od chwili jego protokolarnego przej ęcia, a ż do chwili dokonania odbioru ko ńcowego robót. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno ść za ewentualne powsta łe szkody w obr ębie placu budowy i inne szkody
zawinione przez Wykonawc ę (powsta łe tak że poza placem budowy), które naprawi na swój koszt;
5) wspó łpraca ze su
ł żbami Zamawiaj ącego;
6) przestrzeganie przepisów bhp i ppo ż.;
7) zapewnienie sprz ętu spe łniaj ącego wymagania norm technicznych;
8) utrzymanie porz ądku na placu budowy w czasie realizacji prac;
9) zapewnienia kadry z wymaganymi uprawnieniami;
10) sporz ądzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
11) zg łoszenie wszystkich podwykonawców zgodnie z § 10 umowy.
12) Przy realizacji robót Wykonawca lub odpowiednio jego Podwykonawca, b ędzie zatrudnia ł na
podstawie umowy o prac ę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zada ń,
wszystkich pracowników fizycznych za wyj ątkiem operatorów maszyn i urz ądze ń. Obowi ązek
zatrudnienia na umow ę o prac ę nie dotyczy kierownika budowy i kierowników robót, którzy wykonuj ą
czynno ści w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaje czynno ści niezb ędnych do realizacji zamówienia,
których dotyczy powy ższy wymóg zatrudnienia na umow ę o prac ę, wynikaj ą z projektu budowlanowykonawczego.
13) Wykonawca obowi ązany jest, najpó źniej w dniu przekazania placu budowy, przed ło ży ć
o świadczenie o spe łnieniu obowi ązku, o którym mowa w pkt 12. O świadczenie powinno zawiera ć ilo ść
zatrudnionych osób na umow ę o prac ę oraz stanowisko pracy. Wykonawca ma obowi ązek na bie żąco
aktualizować o świadczenie, w sytuacji zmiany ilo ściowej pracowników fizycznych zatrudnionych na
podstawie umowy o prac ę.
14) Z tytu łu niespe łnienia przez Wykonawc ę lub Podwykonawc ę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac ę pracowników fizycznych, Zamawiaj ący przewiduje sankcj ę w postaci obowi ązku
zap łaty przez Wykonawc ę kary umownej okre ślonej w § 8 ust. 1 pkt 4. Niezo
ł żenie przez wykonawc ę
o świadczenia, o którym mowa w ust. 12 traktowane b ędzie jako niespe łnienie przez Wykonawc ę lub
Podwykonawc ę wymogu zatrudnienia pracowników fizycznych na podstawie umowy o prac ę.
16) W przypadku uzasadnionych w ątpliwo ści co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc ę lub
Podwykonawc ę, Zamawiaj ący mo że zwrócić si ę o przeprowadzenie kontroli przez Pa ństwow ą
Inspekcj ę Pracy.
§3
Terminy wykonania.
Wykonawca zobowi ązuje si ę do wykonania przedmiotu umowy w nast ępuj ących terminach:
1) rozpocz ęcie: od dnia protokolarnego przej ęcia placu budowy;
2) zako ńczenie i przekazanie Zamawiaj ącemu ca łego przedmiotu umowy, potwierdzonego
protoko łem odbioru ko ńcowego najpó źniej do dnia 30 wrze śnia 2017 r.
3) Zakres robót obejmuje:
- przygotowanie terenu pod budow ę,
- roboty przygotowawcze – roboty ziemne,
- roboty odwadniaj ące – odwodnienie korpusu drogowego,
- fundamentowanie dróg,
- roboty w zakresie nawierzchni dróg,
- inwentaryzacja powykonawcza (mapa geodezyjna powykonawcza)

§4
Odbiory.
1. Strony postanawiaj ą, że obowi ązywa ć b ęd ą nast ępuj ące odbiory:
- odbiór ostateczny,
- odbiór pogwarancyjny.

2. Wniosek o dokonanie odbioru ko ńcowego winien by ć z ło żony do Zamawiaj ącego najpó źniej na 7
dni przed zako ńczeniem realizacji przedmiotu umowy.
3. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru ko ńcowego robót Wykonawca przeka że Zamawiaj ącemu
dokumenty pozwalaj ące na ocen ę nale żytego wykonania przedmiotu umowy (kompletn ą
dokumentacj ę powykonawcz ą, w tym mi ędzy innymi aprobaty techniczne, certyfikaty, itd.).
4. Je żeli Zamawiaj ący uzna, że roboty zosta ły zako ńczone i nie b ędzie mia ł zastrze że ń co do
kompletno ści i prawid łowo ści dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawc ą, wyznaczy
dat ę odbioru ko ńcowego robót w terminie nie d łu ższym ni ż 5 dni od dnia z ło żenia wniosku.
5. Je żeli Zamawiaj ący stwierdzi, że roboty nie zosta ły zako ńczone lub b ędzie mia ł zastrze żenia co do
kompletno ści i prawid łowo ści dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawc ą wyznaczy
termin ponownego z ło żenia przez Wykonawc ę wniosku o dokonanie odbioru ko ńcowego.
6. W przypadku nie wywi ązania si ę z terminu z ło żenia kompletnego wniosku o dokonanie odbioru
ko ńcowego, Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do przyst ąpienia do czynno ści odbioru nie pó źniej
ni ż w terminie 7 dni od dnia z ło żenia ponownego wniosku, co mo że skutkowa ć niedotrzymaniem
terminu realizacji umowy i naliczeniem kar umownych.
7. Za dat ę zako ńczenia realizacji przedmiotu umowy, przyjmuje si ę dat ę zako ńczenia czynno ści
odbioru przez komisj ę. W przypadku konieczno ści dokonania usuni ęcia wad przedmiotu umowy
b ędzie mia ł zastosowanie ust. 10.
8. Zamawiaj ący jest zobowi ązany do dokonania odbioru cz ęściowego i ko ńcowego robót w ci ągu 7
dni od dnia rozpocz ęcia czynno ści odbiorowych.
9. W przypadku nie usuni ęcia przez Wykonawc ę wad we wskazanym terminie, Zamawiaj ący jest
uprawniony do powierzenia usuni ęcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpiecze ństwo
Wykonawcy, m.in. obci ążaj ąc Wykonawc ę pe łnymi kosztami ich usuni ęcia.
10. Je żeli w toku czynno ści odbioru ko ńcowego zadania zostan ąstwierdzone wady:
1) nadaj ące si ę do usuni ęcia - Zamawiaj ący mo że za żąda ć usuni ęcia wad wyznaczaj ąc odpowiedni
termin; fakt usuni ęcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru ko ńcowego w takich
sytuacjach b ędzie termin usuni ęcia wad, okre ślony w protokole usuni ęcia wad;
2) nie nadaj ące si ę do usuni ęcia - Zamawiaj ący mo że:
a) je żeli wady umo żliwiaj ą u żytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obni ży ć
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto ści u żytkowej i technicznej;
b) je żeli wady uniemo żliwiaj ą u żytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, za żąda ć
wykonania przedmiotu po raz drugi, zachowuj ąc prawo do naliczania Wykonawcy zastrze żonych kar
umownych i odszkodowa ń na zasadach okre ślonych w § 8 niniejszej umowy. W przypadku nie
wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiaj ący odst ąpi od umowy z
Wykonawc ą.
11. W trakcie trwania umowy Inspektor Nadzoru b ędzie dokonywa ł odbiorów robót zanikaj ących i
ulegaj ących zakryciu zgodnie z zasadami wskazanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych.
12. Je żeli w trakcie realizacji robót Zamawiaj ący za żąda bada ń, które nie by ły przewidziane niniejsz ą
umow ą - Wykonawca zobowi ązany jest do ich przeprowadzenia. Je żeli w rezultacie przeprowadzenia
bada ń oka że si ę, że zastosowane materia ły b ąd ź wykonanie robót jest niezgodne z umow ą, koszty
bada ń dodatkowych obci ążaj ą Wykonawc ę. W przeciwnym wypadku, koszty bada ń obci ążaj ą
Zamawiaj ącego.
§5
Gwarancja jako ści oraz r ękojmia za wady.
1. Wykonawca udziela Zamawiaj ącemu pisemnej gwarancji z tytu łu wad fizycznych i prawnych
przedmiotu umowy, liczonej od dnia nast ępnego po dacie odbioru ko ńcowego. Dokument gwarancyjny
Wykonawca dostarczy Zamawiaj ącemu wraz z dokumentami niezb ędnymi do odbioru ko ńcowego.
2. Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi ……. miesi ęcy, licz ąc od dnia nast ępnego
po dacie odbioru ko ńcowego.
3. W ramach udzielonej gwarancji jako ści Wykonawca zobowi ązuje si ę do:
1) usuni ęcia wad fizycznych i prawnych lub
2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkni ętej wad ąjego cz ęści od nowa – w przypadku kiedy samo
usuni ęcie wady nie umo żliwia u żytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad przedmiotu umowy, istniejących
w czasie dokonywania odbioru oraz wad powstałych po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w
przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5. Wykonawca zobowi ązuje si ę do:
a) spe łnienia wszelkich roszcze ń wynik łych z tytu łu nienale żytego wykonania przedmiotu umowy na
podstawie obowi ązuj ących przepisów Kodeksu Cywilnego;
b) w okresie r ękojmi i gwarancji – do niezw łocznego, lecz nie pó źniej, ni ż w terminie 7 dni od

pisemnego zg łoszenia przez Zamawiaj ącego przyst ąpienia do usuni ęcia wad i usterek.
6. Istnienie wady strony potwierdz ą protokolarnie, wraz ze wskazaniem sposobu i terminu usuni ęcia
wady. Je żeli Wykonawca opó źnia si ę z usuni ęciem wad i usterek we wskazanym przez
Zamawiaj ącego terminie, Zamawiaj ący jest uprawniony do powierzenia usuni ęcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i niebezpiecze ństwo Wykonawcy.
7. Zamawiaj ący mo że dochodzi ć roszcze ń z tytu łu gwarancji jako ści tak że po okresie okre ślonym w
ust. 2, je żeli zg łosi ł wad ę przed up ływem tego okresu.
§6
Wynagrodzenie oraz warunki p łatno ści.
1.
Wynagrodzenie nale żne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego wynosi: ………………. z ł brutto, (s łownie: …………………………………………
brutto).
2. Wynagrodzenie b ędzie rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót zgodnie
z kosztorysami powykonawczymi sporz ądzonymi wed ług niezmiennych cen jednostkowych ustalonych
na podstawie wska źników kosztów przyj ętych dla kosztorysu ofertowego.
3. Wynagrodzenie zostanie wyp łacone za zadanie, o którym mowa w § 1 faktur ą ko ńcow ą po
dokonaniu odbioru ko ńcowego tobót budowlanych.
4. W przypadku konieczno ści udzielenia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówie ń
publicznych, dodatkowych robót budowlanych do przedmiotu umowy, b ęd ą mia ły zastosowanie ceny
jednostkowe ustalone na podstawie wska źników kosztów nie wy ższe, ni ż okre ślone w kosztorysie
ofertowym przedmiotu umowy, a w przypadki ich braku - jak w ust. 6 pkt 2, ppkt a), b), c). Rozliczenie
tych robót nast ąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawc ę,
zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiaj ącego.
5. Rozpocz ęcie wykonania robót, o których mowa w ust. 4, mo że nast ąpi ć wy łącznie na podstawie
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewa żno ści. Aneks taki zostanie zawarty na podstawie
protoko łu konieczno ści zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiaj ącego oraz kosztorysu
ofertowego dla robót dodatkowych, sporz ądzonego przez Wykonawc ę i zweryfikowanego przez
Inspektora Nadzoru.
6. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczno ść:
1) wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1, lub
2) wykonania rozwi ąza ń zamiennych, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2,
Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru z ło ży do zatwierdzenia Zamawiaj ącemu protokó ł
konieczno ści zawieraj ący rodzaj robót, ich opis, wp ływ na termin, cen ę wraz z kosztorysem
obejmuj ącym tylko te roboty wraz z pokazaniem skutku wprowadzanych zmian w stosunku do
kosztorysu ofertowego. Rozliczenie robót nast ąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego
przygotowanego przez Wykonawc ę, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiaj ącego.
Kosztorys nale ży sporz ądzi ć z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie
wska źników kosztów nie wy ższych, ni ż przyj ęte dla kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku,
kolejno:
a) wg cen materia łów i sprz ętu nie wy ższych od średnich cen ustalonych wg „SEKOCENBUD” na
dzie ń, w którym kalkulacja jest sporz ądzana i nak ładów rzeczowych ustalonych wg KNR;
b) wg kalkulacji w łasnej sporz ądzonej w oparciu o bie żące ceny regionalne materia łów i sprz ętu;
c) wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nak ładów w łasnych zaakceptowanych przez
Zamawiaj ącego.
7. Zamawiaj ący zobowi ązuje si ę do zap łaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od dnia dor ęczenia Zamawiaj ącemu
poprawnie wystawionych faktur oraz dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty całości nale żnego
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszych Podwykonawcom, którymi w
szczególno ści s ą: o świadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wydruk z rachunku
bankowego Wykonawcy. Podstaw ę do wystawienia faktur stanowi ć b ędzie za łączony do faktur
protokó ł odbioru robót potwierdzony przez strony.
8. W przypadku uchylenia si ę od obowi ązku zap łaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawc ę,
podwykonawc ę lub dalszego podwykonawc ę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiaj ący
dokonuje bezpo średniej zap łaty wymagalnego wynagrodzenia przys ługuj ącego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, który zawar ł zaakceptowan ą przez Zamawiaj ącego umow ę o
podwykonawstwo, której przedmiotem s ą roboty budowlane, lub który zawar ł przed ło żon ą
Zamawiaj ącemu umow ę o podwykonawstwo, której przedmiotem s ądostawy lub us ługi.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wy łącznie nale żno ści powsta łych po

zaakceptowaniu przez Zamawiaj ącego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s ą roboty
budowlane, lub po przed ło żeniu Zamawiaj ącemu po świadczonej za zgodno ść z orygina łem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s ądostawy lub us ługi.
10. Przed dokonaniem bezpo średniej zap łaty Zamawiaj ący jest obowi ązany umo żliwi ć Wykonawcy
zg łoszenie pisemnych uwag dotycz ących zasadno ści bezpo średniej zap łaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od dnia
poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zg łoszenia uwag Zamawiaj ący mo że:
1) nie dokona ć bezpo średniej zap łaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
je żeli Wykonawca wyka że niezasadno ść takiej zap łaty, albo
2) z ło ży ć do depozytu s ądowego kwot ę potrzebn ą na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej w ątpliwo ści Zamawiaj ącego co do
wysoko ści nale żnej zap łaty lub podmiotu, któremu p łatno ść si ę nale ży, albo
3) dokona ć bezpo średniej zap łaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je żeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka że zasadno ść takiej zap łaty.
11. W przypadku dokonania bezpo średniej zap łaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 8, a tak że w przypadku okre ślonym w ust. 10 pkt 2, Zamawiaj ący potr ąca kwot ę
wyp łaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale żnego Wykonawcy.
12. Wykonawca mo że dokona ć cesji wierzytelno ści wynikaj ących z niniejszej umowy wy łącznie po
uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiaj ącego.
13. Wykonawca jest zobowi ązany informacj ę o tre ści jak w ust. 12 ka żdorazowo zamie ści ć na fakturze
dostarczonej Zamawiaj ącemu.
§7
Roboty dodatkowe i zamienne.
1. Zamawiaj ący ma prawo, je żeli jest to niezb ędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca ć Wykonawcy:
1) wykonanie robót dodatkowych wynikaj ących z projektu lub zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a nie wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym;
2) wykonanie rozwi ąza ń zamiennych (robót zamiennych obejmuj ących np.: zmian ę materia łów,
technologii wykonania, zaniechania wykonania cz ęści robót, itp.) w stosunku do przyj ętych w
projekcie, je żeli nie stanowi ąistotnej zmiany zatwierdzonego projektu.
2. Wydanym przez Zamawiaj ącego poleceniem, o których mowa w ust. 1, jest zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiaj ącego protokó ł konieczno ści, który nie uniewa żnia w jakiejkolwiek
mierze umowy, ale mo że stanowi ć podstaw ę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu
zako ńczenia robót, o którym mowa w § 3, o czas niezb ędny na wykonanie robót dodatkowych lub
zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 6 umowy.
3. Polecenie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nie powoduj ących wzrostu wynagrodzenia
nie wymaga sporz ądzania odr ębnego aneksu do umowy.
§8
Kary umowne.
1. Wykonawca zap łaci Zamawiaj ącemu kar ę umown ą:
1) za odst ąpienie od umowy przez Zamawiaj ącego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialno ść
Wykonawca w wysoko ści 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;
2) za zw łok ę w zako ńczeniu przedmiotu umowy - w wysoko ści 0,01% warto ści przedmiotu odbioru
brutto za ka żdy dzie ń zw łoki;
3) za zw łok ę w usuni ęciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysoko ści 0,02% od warto ści
przedmiotu umowy brutto za ka żdy dzie ń zw łoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni ęcie wad. W
przypadku przekroczenia 7 dni zw łoki, wysoko ść kar za zw łok ę w usuni ęciu wad stwierdzonych przy
odbiorze wynosi ć b ędzie 0,03% warto ści przedmiotu umowy za ka żdy dzie ń zw łoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni ęcie wad.
4) w przypadku gdy Zamawiaj ący, w trakcie przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania
świadczenia pracy przez pracowników fizycznych stwierdzi naruszenie postanowie ń umowy
dotycz ących zatrudnienia pracowników fizycznych na umow ę o prac ę, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt
12 - w wysoko ści 1.000,00 z ł za ka żdego nie zatrudnionego na umow ę o prac ę pracownika
fizycznego, chocia żby dotyczy ła tego samego pracownika.
2. Zamawiaj ący zap łaci Wykonawcy kar ę umown ą za odst ąpienie od umowy przez Wykonawc ę z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialno ść Zamawiaj ący - w wysoko ści 10% wynagrodzenia
umownego brutto.
3. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupe łniaj ącego
przewy ższaj ącego wysoko ść kar umownych do wysoko ści rzeczywi ście poniesionej szkody na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca nie mo że odmówi ć usuni ęcia wad bez wzgl ędu na wysoko ść zwi ązanych z tym

kosztów.
5. W przypadku nieusuni ęcia przez Wykonawc ę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiaj ący jest
uprawniony do powierzenia usuni ęcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpiecze ństwo
Wykonawcy.
6. W przypadku nieterminowej zap łaty wynagrodzenia nale żnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zap łaci Zamawiaj ącemu kar ę umown ą w wysoko ści 0,005%
nieterminowo wyp łaconego wynagrodzenia brutto za ka żdy dzie ń nieterminowej zap łaty, a w
przypadku braku zap łaty wynagrodzenia nale żnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zap łaci Zamawiaj ącemu kar ę umown ą w wysoko ści 10% niewyp łaconego wynagrodzenia
brutto.
7. Wykonawca zap łaci Zamawiaj ącemu kar ę umown ą brutto w wysoko ści 10.000,00 z ł (s łownie:
dziesi ęć tysi ęcy z łotych) za ka żdy przypadek:
1) nieprzed ło żenia Zamawiaj ącemu do zatwierdzenia projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, a tak że projektu jej zmiany;
2) nieprzed ło żenia Zamawiaj ącemu po świadczonej za zgodno ść z orygina łem kopii umowy o
podwykonawstwo, a tak że jej zmiany;
3) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zap łaty.
8. Zamawiaj ący zastrzega sobie, a Wykonawca wyra ża zgod ę na potr ącenie z nale żnego Wykonawcy
wynagrodzenia, kar umownych oraz kosztów naprawy szkód zawinionych przez Wykonawc ę.
9. Egzekwowanie kar umownych oraz kosztów napraw szkód zawinionych przez Wykonawc ę b ędzie
dokonywane w pierwszej kolejno ści poprzez potr ącenie cz ęści wynagrodzenia w wysoko ści kar i
kosztów napraw szkód z niezap łaconych faktur. Obci ążenie kar ą umown ą oraz kosztami napraw
szkód b ędzie dokonywane na podstawie noty wystawionej w okresie umo żliwiaj ącym terminow ą
zap łat ę za wykonanie przedmiotu umowy.
§9
Zmiana umowy.
1. Zmiana postanowie ń zawartej umowy, mo że nast ąpi ć w granicach unormowania art. 144 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych, za zgod ą obu stron wyra żon ą na pi śmie, w
formie aneksu, pod rygorem niewa żno ści takiej zmiany.
2. Zmiany przewidywane w umowie mog ą by ć inicjowane przez Zamawiaj ącego lub przez
Wykonawc ę.
3. Zamawiaj ący, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych, dodatkowo
przewiduje mo żliwo ść wprowadzenia nast ępuj ących zmian w umowie:
3.1) zmiana wynagrodzenia w przypadkach i na warunkach opisanych w § 6 ust. 6, je żeli b ęd ą one
mia ły wp ływ na wzrost ceny;
3.2) zmiana stawek podatku VAT obowi ązuj ących w dacie powstania obowi ązku podatkowego w
czasie trwania umowy;
3.3) zmiana terminu zako ńczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczno ść:
 wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1;
 wykonania rozwi ąza ń zamiennych, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2;
b) przestojów i opó źnie ń z przyczyn le żących po stronie Zamawiaj ącego;
c) dzia łania si ły wy ższej rozumianej jako zdarzenie zewn ętrzne, niemo żliwe do przewidzenia i
niemo żliwe do zapobie żenia maj ącej bezpo średni wp ływ na terminowo ść wykonywania robót;
3.4) wyst ąpienia warunków pogodowych uniemo żliwiaj ących realizacj ę robót;
3.5) zawieszenia przez Zamawiaj ącego wykonywania robót budowlanych;
3.6) zg łoszenia przez Wykonawc ę żądania wprowadzenia uzasadnionych zmian w projekcie
budowlanym, o którym mowa w § 1 ust. 2.
3.7) dopuszcza si ę mo żliwo ść zmiany osób uczestnicz ących w realizacji przedmiotu umowy, których
Wykonawca wskaza ł w ofercie, na inne osoby spe łniaj ące wymagania okre ślone w SIWZ.
3.8) dopuszcza si ę mo żliwo ść zmiany podwykonawcy lub zakresu podwykonawstwa z zachowaniem
zasad okre ślonych w § 10.
4. Korekty terminów zostan ą przed ło żone ka żdorazowo Zamawiaj ącemu w terminie siedmiu dni
kalendarzowych po powzi ęciu wiadomo ści o konieczno ści wprowadzenia zmian w umowie w formie
aneksu do umowy. Minimalny okres przesuni ęcia terminu zako ńczenia przedmiotu umowy z przyczyn
wymienionych w ust. 3 pkt 3.3) ppkt b), c), 3.4), 3.5) b ędzie równy okresowi przerwy lub przestoju.
Okres przesuni ęcia terminu zako ńczenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 3 pkt
3.3), ppkt a) ustalony b ędzie w oparciu o realny wp ływ tych przyczyn na termin zako ńczenia
przedmiotu umowy.
5. W przypadku dokonywania zmian umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 3.3), postanowienia umowy
w szczególno ści dotycz ące kar umownych b ęd ą mia ły zastosowanie do nowych terminów.

§ 10
Podwykonawstwo.
1. Wykonawca b ędzie wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców w zakresie:
1) ……………………………;
2) ……………………………….;
3) …………………………………………..
2. W przypadku zlecenia cz ęści robót podwykonawcy:
1) Wykonawca, zlecaj ąc roboty podwykonawcom, zobowi ązany jest bezwzgl ędnie przestrzega ć art.
6471 Kodeksu cywilnego oraz art. 143a-d ustawy Prawo zamówie ń publicznych;
2) Wykonawca zobowi ązuje si ę do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców;
3) Wykonawca ma obowi ązek ka żdorazowego przedk ładania Zamawiaj ącemu, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia, po świadczonego za zgodno ść z orygina łem odpisu zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem s ą dostawy lub usugi,
ł
w celu ich weryfikacji, czy wskazane w
niej terminy zap łaty wynagrodzenia nie s ą d łu ższe ni ż 30 dni, z wy łączeniem umów o warto ści ni ższej,
ni ż 0,5% kwoty brutto okre ślonej w § 6 ust.1. Wy łączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o warto ści wi ększej ni ż 50.000,00 z.;
ł
4) je żeli nast ępuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powo ływa ł si ę, na zasadach okre ślonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo
zamówie ń publicznych, w celu wykazania spe łniania warunków udzia łu w post ępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowi ązany wykaza ć Zamawiaj ącemu, i ż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe łnia je w stopniu nie mniejszym
ni ż wymagany w trakcie post ępowania o udzielenie zamówienia;
5) Wykonawca ponosi pe łn ą odpowiedzialno ść za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jako ść i
terminowo ść prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, a tak że ponosi pe łn ą
odpowiedzialno ść wobec Zamawiaj ącego i osób trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia,
zniszczenie czy utrat ę urz ądze ń i wyposa żenia znajduj ących si ę na terenie obj ętym realizacja umowy)
i straty wynik łe z realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawc ę.
3. W umowie z podwykonawc ą robót budowlanych Wykonawca:
1) ma obowi ązek okre śli ć szczegó łowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy
wyp łaty wynagrodzenia, przy czym termin wyp łaty wynagrodzenia podwykonawcy nie mo że by ć
d łu ższy ni ż 30 dni od dnia dor ęczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzaj ących wykonanie
robót budowlanych;
2) ma obowi ązek uzale żni ć zap łat ę drugiej cz ęści wynagrodzenia nale żnego podwykonawcy, je żeli
jest ono nale żne w cz ęściach, od zap łaty przez podwykonawc ę wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane dalszym podwykonawcom;
3) ma obowi ązek uzale żni ć zap łat ę ca ło ści wynagrodzenia nale żnego podwykonawcy po wykonaniu
ca ło ści robót budowlanych od zap łaty przez podwykonawc ę wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane dalszym podwykonawcom;
4) ma obowi ązek przewidzieć obowi ązek przed ło żenia Zamawiaj ącemu projektów umów zawieranych
z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzaj ącymi uprawnienie osób, które b ęd ą te
umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów, a tak że za zgod ą Wykonawcy na ich
zawarcie, przynajmniej 14 dni przed dniem ich podpisania, a tak że obowi ązek przed ło żenia
Zamawiaj ącemu podpisanych umów najpó źniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania;
5) nie mo że wprowadzić postanowie ń:
a) uzale żniaj ących uzyskanie przez podwykonawc ę p łatno ści od Wykonawcy od zap łaty przez
Zamawiaj ącego Wykonawcy wynagrodzenia obejmuj ącego zakres robót wykonanych przez
podwykonawc ę;
b) uzale żniaj ących zwrot podwykonawcy przez Wykonawc ę kwot zabezpieczenia ustanowionego
przez podwykonawc ę od zwrotu przez Zamawiaj ącego Wykonawcy udzielonego przez niego
zabezpieczenia wykonania umowy.
4. Przed zawarciem z podwykonawc ą umowy, której podmiotem s ą roboty budowlane, Wykonawca
jest zobowi ązany do przedstawienia Zamawiaj ącemu projektu umów, które b ęd ą zawierane z
podwykonawcami wraz z zakresem prac podlegaj ących zleceniu, a tak że dokumentów
potwierdzaj ących uprawnienie osób, które b ęd ą te umowy podpisywa ć do reprezentowania stron tych
umów. Zamawiaj ący ma 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawc ę projektu umowy z
podwykonawc ą na zg łoszenie w formie pisemnej zastrze że ń.
5. Wykonawca przedkada
ł
Zamawiaj ącemu kopie po świadczonych za zgodno ść z orygina łem umów
(których przedmiotem s ą roboty budowlane) zawartych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia. Zamawiaj ący mo że w terminie 14 dni od przed ło żenia umowy zg łosi ć do niej sprzeciw.
6. Obowi ązki Wykonawcy dotycz ące projektów umów i umów, okre ślone w ust. 3 ÷ 5, odnosz ą si ę
odpowiednio do zmian ich tre ści.

7. Wykonawca ma obowi ązek informowania Zamawiaj ącego o wszystkich dokonanych z
podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwi ązanych z realizacj ą umowy.
8. Wykonawca ma obowi ązek terminowego regulowania p łatno ści na rzecz podwykonawców za
wykonane roboty, obj ęte niniejsz ą umow ą.
9. Wymogi odnosz ące si ę do Wykonawcy i podwykonawców, okre ślone w ust. 2 ÷ 8, stosuje si ę
odpowiednio do dalszych podwykonawców.
§ 11
Odst ąpienie od umowy.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ści powoduj ącej, że wykonanie umowy nie le ży w
interesie publicznym czego nie mo żna by ło przewidzie ć w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj ący mo że
odst ąpi ć od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówie ń publicznych.
2. Zamawiaj ący mo że odst ąpi ć od umowy przed up ływem terminu, o którym mowa w § 3, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, w nast ępuj ących przypadkach:
1) je żeli Wykonawca nie rozpocz ął robót budowlanych w terminie 14 dni od daty przekazania placu
budowy;
2) je żeli Wykonawca zaniecha ł realizacji robót nieprzerwanie przez okres 5 dni, w ci ągu 30 dni od
powzi ęcia informacji o zaistnieniu zdarzenia;
3) je żeli Wykonawca tak dalece opó źnia si ę z wykonaniem robót, że nie jest prawdopodobne, żeby
zdo ła ł uko ńczy ć przedmiot umowy w czasie umówionym;
4) konieczno ści wielokrotnego dokonywania bezpo średniej zap łaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno ści dokonania bezpo średnich zap łat na sum ę wi ększ ą ni ż 5% warto ści
niniejszej umowy.
3. Prawo odst ąpienia, o którym mowa w ust. 1, przys ługuje Zamawiaj ącemu w terminie 30 dni od dnia
powzi ęcia przez Zamawiaj ącego wiadomo ści o zdarzeniu daj ącym uprawnienie do odst ąpienia.
4. W razie odst ąpienia od umowy Wykonawca w ci ągu 5 dni roboczych od daty odst ąpienia od
umowy:
1) opu ści teren budowy oraz usunie sprz ęt i materia ły na wasny
ł
koszt;
2) sporz ądzi przy udziale Zamawiaj ącego protokó ł inwentaryzacji robót (wed ług stanu na dzie ń
odst ąpienia, obejmuj ący faktycznie wykonane i odebrane roboty), który stanowi ć b ędzie podstaw ę
rozlicze ń, a tak że zabezpieczy przerwane roboty na w łasny koszt, w sposób wskazany przez
Zamawiaj ącego.
5. W przypadku niewykonania przez Wykonawc ę obowi ązków, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2,
Zamawiaj ący ma prawo dokonać tych czynno ści na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Zamawiaj ący mo że odst ąpi ć od umowy, po wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu na
popraw ę i zmian ę sposobu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku je żeli Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejsz ą umow ą, a w szczególno ści: stosuje
materia ły z łej jako ści, realizuje roboty niedbale niezgodnie ze zo
ł żon ą ofert ą i dokumentacj ą
projektow ą.

§ 12
Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy.
1. Zamawiaj ący o świadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniós ł na jego rzecz
zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy na zasadach okre ślonych w przepisach ustawy Pzp na
kwot ę równ ą5 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszcze ń Zamawiaj ącego z tytu łu niewykonania lub nienale żytego wykonania umowy
przez Wykonawc ę, w tym usuni ęcia wad, w szczególno ści roszcze ń Zamawiaj ącego wobec
Wykonawcy o zap łat ę kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy jest Zamawiaj ący.
4. Koszty zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowi ązany zapewni ć, aby zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy
zachowa ło moc wi ążąc ą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r ękojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowi ązany do niezw łocznego informowania Zamawiaj ącego o faktycznych lub
prawnych okoliczno ściach, które maj ą lub mog ą mie ć wp ływ na moc wi ążąc ą zabezpieczenia
nale żytego wykonania umowy oraz na mo żliwo ść i zakres wykonywania przez Zamawiaj ącego praw
wynikaj ących z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysoko ści ………………. z ł (s łownie: ……………………..z ł) stanowi ąca 70%
zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru
ko ńcowego robót.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze ń z tytu łu r ękojmi za wady fizyczne, wynosz ąca
30% warto ści zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy, tj. ………………z ł (s łownie:
………………………………….z ł), zostanie zwrócona nie pó źniej ni ż w 15 dniu po up ływie tego okresu.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo że dokona ć zmiany formy zabezpieczenia nale żytego
wykonania umowy na jedn ą lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ci ąg ło ści zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoko ści.
9. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiaj ącego i zachowuje
swoj ą wa żno ść na czas okre ślony w umowie.
10. Je żeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w ca ło ści lub w cz ęści, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w ca ło ści lub w cz ęści w terminach, o których mowa w ust. 6 i ust.
7. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy wniesione w pieni ądzu zostanie zwrócone wraz z
odsetkami wynikaj ącymi z umowy rachunku bankowego Zamawiaj ącego, na którym by ło ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni ędzy na rachunek Wykonawcy.
11. W okresie realizacji robót, r ękojmi za wady i gwarancji Wykonawca zobowi ązany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiaj ącego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby firmy;
2) zmianie osób reprezentuj ących Wykonawc ę;
3) og łoszenie upad ło ści firmy;
4) og łoszenie likwidacji firmy Wykonawcy.
12. Niezawiadomienie Zamawiaj ącego w terminie 7 dni o zaistnieniu zdarze ń wymienionych w ust. 11
spowoduje, że niewykorzystane nale żno ści zabezpieczaj ące nale żyte wykonanie umowy w okresie
gwarancji nie zostan ązwrócone.
§ 13
Prawa autorskie.
1. Wykonawca o świadcza, że posiada autorskie prawa maj ątkowe oraz prawa zale żne, do utworów
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia:
1) przenosi na Zamawiaj ącego autorskie prawa maj ątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczególno ści takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiaj ącemu w wykonaniu niniejszej umowy
oraz broszury, zwanych dalej utworami;
2) zezwala Zamawiaj ącemu na dokonywanie opracowa ń i zmian utworów, na korzystanie z opracowa ń
utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporz ądzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj.
udziela Zamawiaj ącemu praw zale żnych.
2. Nabycie przez Zamawiaj ącego praw, o których mowa w ust. 1, nast ępuje:
1) z chwil ąfaktycznego wydania poszczególnych cz ęści przedmiotu umowy Zamawiaj ącemu, oraz
2) bez ogranicze ń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast ępuj ących pól
eksploatacji:
a) u żytkowania utworów na w łasny u żytek, u żytek swoich jednostek organizacyjnych oraz u żytek osób
trzecich w celach zwi ązanych z realizacj ązada ń Zamawiaj ącego;
b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach no śników, a w szczególno ści na no śnikach video,
ta śmie świat łoczu łej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no śników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);
c) zwielokrotniania utworów dowoln ą technik ą w dowolnej ilo ści, w tym technik ą magnetyczn ą na
kasetach video, technik ą świat łoczu łą i cyfrow ą, technik ą zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach no śników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jak ąkolwiek technik ą
egzemplarzy utworu, w tym technik ą drukarsk ą, reprograficzn ą, zapisu magnetycznego oraz technik ą
cyfrow ą;
d) wprowadzania utworów do pami ęci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
e) wy świetlania i publicznego odtwarzania utworu;
f) nadawania ca ło ści lub wybranych fragmentów utworu za pomoc ą wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacj ę naziemn ą;
g) nadawania za po średnictwem satelity;
h) reemisji;
i) wymiany no śników, na których utwór utrwalono;
j) wykorzystania w utworach multimedialnych;
k) wykorzystywania ca ło ści lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy;
l) wprowadzania zmian, skrótów;

m) sporz ądzenia wersji obcoj ęzycznych, zarówno przy u życiu napisów, jak i lektora;
n) publicznego udost ępniania utworu w taki sposób, aby ka żdy móg ł mie ć do niego dost ęp w miejscu i
w czasie przez niego wybranym.
3. Równocze śnie z nabyciem autorskich praw maj ątkowych do utworów Zamawiaj ący nabywa
w łasno ść wszystkich egzemplarzy, na których utwory zosta ły utrwalone.
Wykonawca zobowi ązuje si ę, że wykonuj ąc umow ę b ędzie przestrzega ł przepisów ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw maj ątkowych osób trzecich, a utwory przeka że
Zamawiaj ącemu w stanie wolnym od obci ąże ń prawami tych osób.
4. Wykonawca zobowi ązuje si ę, do chwili faktycznego wydania dokumentów Wykonawcy
Zamawiaj ącemu (i) do zapewnienia na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej,
dysponowania prawami autorskimi do ka żdego utworu w zakresie okre ślonym postanowieniami
niniejszej umowy oraz (i) do potwierdzenia, że prawa te nie zosta y,
ł ani nie zostan ą zbyte ani
ograniczone w zakresie, który wy łącza łby lub ogranicza łby prawa Zamawiaj ącego, jakie nabywa on na
podstawie niniejszej Umowy oraz (i) do podpisania w tym zakresie stosownego o świadczenia, które to
o świadczenie b ędzie niezb ędne dla uzyskania odbioru. W przypadku naruszenia przez Wykonawc ę
któregokolwiek z zobowi ąza ń, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowi ązany
b ędzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiaj ącego z tego tytu łu.
5. Nie pozbawiaj ąc autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, Wykonawca
zobowi ązuje si ę do zapewnienia Zamawiaj ącemu lub innym podmiotom w tym celu przez
Zamawiaj ącego wskazanym (np. poprzez upowa żnienie) mo żliwo ści wykonywania osobistych praw
autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych
lub uzasadnionych ze wzgl ędu na realizacj ę przedmiotu umowy lub charakter inwestycji zmian w
utworach wymienionych w niniejszej subklauzuli (w szczególno ści takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powsta łe przy realizacji
umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami), oraz Wykonawca zobowi ązuje si ę do o świadczenia,
że Wykonawca jest uprawniony do dzia łania w imieniu autorów w tym zakresie. W przypadku
naruszenia przez Wykonawc ę któregokolwiek z zobowi ąza ń, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca zobowi ązany b ędzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiaj ącego z tego tytu łu.
6. Wykonawca o świadcza, i ż z chwil ąfaktycznego wydania poszczególnych cz ęści przedmiotu umowy
Zamawiaj ącemu, nie pozbawiaj ąc autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich,
zarówno Zamawiaj ący lub inne podmioty przez Zamawiaj ącego wskazane b ęd ą mia ły mo żliwo ść (np.
poprzez upowa żnienie) do wykonywania nadzoru autorskiego oraz dokonywania koniecznych lub
uzasadnionych ze wzgl ędu na optymalizacj ę lub charakter inwestycji zmian w utworach wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy (w szczególno ści takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powsta łe przy realizacji
umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami). W przypadku naruszenia przez Wykonawc ę
o świadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowi ązany b ędzie do pokrycia
szkód poniesionych przez Zamawiaj ącego z tego tytu łu.
7. Zamawiaj ący udziela Wykonawcy niewy łącznej licencji na czas wykonywania umowy w celu
niezb ędnym do realizacji robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wszelkich
opracowa ń projektowych posiadanych i przekazanych przez Zamawiaj ącego w celu realizacji
niniejszej umowy, które stanowi ą utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych, na poni ższych polach eksploatacji:
a) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach no śników, a w szczególno ści na no śnikach video,
ta śmie świat łoczu łej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no śników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);
b) zwielokrotniania utworów dowoln ą technik ą w dowolnej ilo ści, w tym technik ą magnetyczn ą na
kasetach video, technik ą świat łoczu łą i cyfrow ą, technik ą zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach no śników dostosowanych do tej formy zapisu;
c) wytwarzania jak ąkolwiek technik ą egzemplarzy utworu, w tym technik ą drukarsk ą, reprograficzn ą,
zapisu magnetycznego oraz technik ącyfrow ą;
d) wprowadzania utworów do pami ęci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
e) wy świetlania i publicznego odtwarzania utworu;
f) nadawania ca ło ści lub wybranych fragmentów utworu za pomoc ą wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacj ę naziemn ą;
g) nadawania za po średnictwem satelity;
h) reemisji;
i) wymiany no śników, na których utwór utrwalono;
j) wykorzystania w utworach multimedialnych;
k) wprowadzania zmian, skrótów;

l) sporz ądzenia wersji obcoj ęzycznych, zarówno przy u życiu napisów, jak i lektora;
m) publicznego udost ępniania utworu w taki sposób, aby ka żdy móg ł mie ć do niego dost ęp w miejscu
i w czasie przez niego wybranym.
8. Licencja obejmuje prawo do u żytkowania utworów na w łasny u żytek oraz u żytek osób trzecich w
celach zwi ązanych z realizacj ąprzedmiotu umowy przez Wykonawc ę.
§ 14
Postanowienia ko ńcowe.
1. Przedstawicielami Zamawiaj ącego w sprawach zwi ązanych z realizacj ąumowy s ą:
a) Mateusz Moszczy ński – kierownik Referatu Gospodarki Terenowej;
b) Pawe ł Oman - inspektor ds. infrastruktury komunalnej,
c) …………………………… - inspektor nadzoru inwestorskiego.
2. Przedstawicielami Wykonawcy s ą:
a) kierownik budowy –…………………………..;
3. Inspektor nadzoru autorskiego i inwestorskiego dzia ła w granicach umocowania okre ślonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz
umowy zawartej z Zamawiaj ącym.
4. Ewentualne spory wynik łe w zwi ązku z realizacj ą niniejszej umowy b ęd ą rozstrzygane przez S ąd
w ła ściwy dla siedziby Zamawiaj ącego.
5. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, b ęd ą mia ły zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówie ń publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.
6. Umowa zosta ła sporz ądzona w 3 (trzech) jednobrzmi ących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Zamawiaj ący i jeden Wykonawca.

Zamawiaj ący:
Wykonawca:

