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Załącznik Nr 8 do SIWZ  

 

UMOWA Nr      ......................./2013 

 

 

zawarta w dniu ...................................... 2013 r. w Szczecinie pomiędzy: 

 

 
Gminą Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 

przy ul. Romera 21-29 , 71-246 Szczecin  

NIP: 852-21-17-662, Regon : 001073923 

reprezentowaną przez Pana Ryszarda Budzisza - Dyrektora 

 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………….. 

REGON: …………………… 

 

 

reprezentowaną/ym przez :  

 

………………………………………………………………………  

zwaną/ym dalej Wykonawcą.  

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. 

„Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 

Dziennego Domu  Pomocy Społecznej przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 62”- inwestycja 

typu „zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Zakres zamówienia w zakresie realizacji prac projektowych obejmuje:  

1) przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji projektowej, która będzie 

stanowiła podstawę do wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji 

przedmiotowego zadania,  

2) sporządzenie projektu budowlanego-4 egzemplarze,  

3) uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu na realizację robót budowlanych i pozwolenia  

na budowę (ze sporządzeniem wymaganych dla tych potrzeb opracowań oraz 

przeprowadzeniem niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami i instytucjami).  

4) sporządzenie projektów wykonawczych-4 egzemplarze, 
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5) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych-4 

egzemplarze, 

6) po wykonaniu robót budowlanych-uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 

zakończenia robót budowlanych. 

Wymienione w punktach 2,3, 4 i 5 materiały, Wykonawca przekaże Zamawiającemu również 

w formie elektronicznej na nośniku CD, w formacie PDF.  

 

3. Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji robót budowlanych obejmuje adaptację 

pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej w szczególności: 

1) zinwentaryzowanie istniejących instalacji i wyposażenia  

2) wykonanie remontów oraz przeróbek pomieszczeń zgodnie z założeniami Programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz Projektem budowlanym.  

 

4. Przedmiot umowy Wykonawca wykona na podstawie założeń projektowych ujętych w 

programie funkcjonalno-użytkowym, sporządzonym przez Danutę Rusicką prowadzącą 

działalność gospodarczą pod nazwą „Danbud Danuta Rusicka”, ul. Sportowa 4/7, 71-452 

Szczecin.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych  

z realizacją przedmiotu umowy oraz do wykonania wszelkich niezbędnych prac we własnym 

zakresie i na własny koszt.  

 

§2  

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ……………………………. tel. ………………….. , 

e-mail: ………………………………… .  

2. Kierownikiem budowy będzie: ………………………, posiadający/a uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności …………………………….. 

nr ………….. z dnia …………………………. .  

3. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: ………………….……………. tel. 91 4327712 

, e-mail:  sekretariat@dps.romera.szczecin.pl 

4. Nadzór inwestorski sprawować będzie: ……….………………………… tel. 

……………………, posiadający/a uprawnienia ……………………………w specjalności 

…………………..………… nr …….……... z dnia …………………………… .  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego.  

 

§3  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1, 

zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych wykonanymi na podstawie założeń projektowych zawartych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, postanowieniami 

umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy 

technicznej i wymogami poczynionych uzgodnień.  

 

§4  

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z programem funkcjonalno-użytkowym i siwz oraz 

nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  
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§5  

Podwykonawstwo  

 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z 

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej 

zawarciem wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym  

podwykonawcą.  

4.Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy  

i Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy  

i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy.  

5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania  

wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego Zamawiającemu w formie jego 

oświadczenia.  

6. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, 

na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem  

nieważności i wymagają zgody Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących podwykonawców.  

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne.  

 

§6 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się:  

1) dokonać odbioru wykonanej dokumentacji projektowej,  

2) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy,  

3) dokonać odbioru wykonanych prac,  

4) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania  

z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji określonego zadania.  

 

§7 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania odpowiednich 

zezwoleń i uzgodnień z właściwymi organami według obowiązujących przepisów prawnych, 

w szczególności uzyskanie pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie ww. pozwolenia, niezbędne jest uzyskanie akceptacji 

Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w opracowanym projekcie budowlanym 

oraz przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji rysunków wykonawczych oraz specyfikacji 

technicznej warunków wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności  

z ustaleniami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym i w umowie.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest do:  

 

a) opracowania harmonogramu realizacji prac i najpóźniej do dnia podpisania umowy 

przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji.  

b) dostarczenia materiałów, urządzeń i dokumentów, niezbędnego personelu oraz innych 

rzeczy i usług koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy,  

c) prowadzenia robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami inspektora nadzoru,  

d) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczenia, wygrodzenia i 

odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie 

budowy na własny koszt,  

e) dokonania niezbędnych zajęć dróg, chodników, itp. -na własny koszt po uzyskaniu 

stosownych zezwoleń ( jeżeli zajdzie taka konieczność),  

f) podejmowania wszelkich kroków dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim,  

w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych 

ujemnych skutków, związanych z działaniem Wykonawcy,  

g) przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy 

pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych 

 i informacji wymaganych przepisami,  

h) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco usuwać 

zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp.,  

i) usunięcia po zakończeniu robót na własny koszt, poza teren budowy wszelkie urządzenia  

tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót nadający się do 

użytkowania, w stanie uporządkowanym,  

j) usuwania niezwłocznie ujawnionych usterek,  

k) zastosowania podczas robót materiałów dopuszczonych do obrotu, posiadających 

wymagane parametry poświadczone świadectwami jakości dla dostarczanej partii materiałów 

budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia i 

inne,  

l) używania sprzętu odpowiadającego pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym  

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,  

ł) opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,  

m) doprowadzenia na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia 

cieplna, itp.) oraz pokryć koszty ich poboru,  

n) wykonywania na swój koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 

sprawdzenia przed ich zakryciem,  

o) wykonywania prób i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych,  

p) prowadzenia dziennika budowy.  

 

3. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia 
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób sprawujących 

samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robót 

branżowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, 

wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego i może zostać dokonana 

jedynie z zastrzeżeniem postanowień § 16 umowy.  

 

§8 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

Termin wykonania całości zamówienia wynosi 65 dni kalendarzowych licząc od dnia 

podpisania umowy.  

 

§9  

Wynagrodzenie  

 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie zgodnie z ofertą cenową wynosi (łącznie z podatkiem VAT) 

……………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………… złotych 

brutto) i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.  

3. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu,  

sporządzona na podstawie końcowego protokołu odbioru robót podpisanego przez strony, bez 

stwierdzonych wad.  

4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót Podwykonawców, załącznikiem do 

faktury, będą oświadczenia Podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań 

wynikających z umów.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy  

nr …………………………………………………………………………………….., w 

terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktury VAT.  

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub w 

części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających  z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu 

opóźnienia w zapłacie.  

 

§ 10  

 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią.  

 

§ 11 

Odbiór końcowy 

 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia.  

2. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
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3. Odbiór końcowy zostanie potwierdzony bezusterkowym protokołem odbioru ostatecznego 

robót wykonanych należycie tj. bez wad i usterek.  

4. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie niezbędne 

dokumenty, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym.  

 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie  

należytego wykonania umowy w kwocie: ………………………. zł, (słownie:  

……………………………………………………………..…………………………. złotych).  

2. Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania  

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ……………….……………………………. .  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy 

Zamawiającego 68 1020 4795 0000 9502 0278 1086  

5. Wykonawca dostarczy poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu 

wpłaty, najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

6. 100 % zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych 

musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, 30 % zabezpieczenia musi obejmować 

okres rękojmi + 15 dni.  

7. Zwrot zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę nastąpi w niżej podanych 

wysokościach i terminach:  

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi.  

 

§ 13  

 

Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres 

obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy 

lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 000,00 zł.  

 

§ 14 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 

miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt każdą wadę 

roboty będącej przedmiotem umowy. Termin usunięcia wady w każdym przypadku zostanie 

wyznaczony przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.  

4. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.  

5. Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wady, jeżeli wykonawca zawiadomił o nich Zamawiającego przed upływem tych okresów.  
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§ 15 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:  

a) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 15 dni kalendarzowych  

opóźnienia, liczone za każdy dzień zwłoki,  

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 15 dni kalendarzowych  

opóźnienia, liczone za każdy dzień zwłoki,  

c) 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi  

za wady/gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 

umowy za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 %  

wynagrodzenia umownego brutto.  

4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 30 %  

wynagrodzenia umownego brutto.  

 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień  

opóźnienia, staje się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki -w tym dniu,  

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki -odpowiednio w każdym z tych dni.  

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego  

w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w okresie rękojmi, 

gwarancji za wady, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt 

Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę należnych kar umownych w drodze potrącenia  

z przysługujących mu należności. 

 

§ 16 

Zmiana umowy 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne 

zmiany uważa się:  

1) zmianę wynagrodzenia, 

2)zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy,  

3) zmianę dotyczącą przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania robót 

zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza  

przedmiot zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces  

budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w 

technologii wykonywanych robót nie mające wpływu na cenę. 

 

2. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: zmiany urzędowej stawki podatku 

VAT na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy.  
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3. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe 

osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka 

będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba 

przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z 

innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny.  

4. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obie strony aneksu do umowy, na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

 

§ 17 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za zgodą stron, a wyrażone na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  

1) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał je na dłużej niż 10 dni kalendarzowych bez 

uzasadnionych przyczyn i nie rozpoczyna ich pomimo pisemnego wezwania go przez 

Zamawiającego do rozpoczęcia lub ponownego podjęcia robót,  

2) Sposób realizacji umowy nastąpił z usterkami lub niezgodnie ze sztuką budowlaną, co 

uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,  

3) Wykonawca nie przestrzega innych postanowień umowy.  

 

3. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający może udzielić wykonawcy 7–dniowego 

terminu do usunięcia przyczyn odstąpienia od umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego,  

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia od  umowy.  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz teren budowy. W przypadku uchybienia 

temu obowiązkowi, zabezpieczenia robót oraz terenu budowy dokona Zamawiający na koszt  

i ryzyko Wykonawcy.  

 

3) Strony dokonują odbioru robót i rozliczenia wykonanych prac, przy czym Wykonawcy 

będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty wykonane i materiały do tego zużyte do dnia 

doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

 

§ 18 

Prawa autorskie 
 

1. Z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do utworów w 

rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w 

okresie trwania niniejszej umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do 

wykorzystania całości lub poszczególnych części przedmiotu niniejszej Umowy stanowiącego 

utwór, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści przedmiotu niniejszej Umowy – 

wytwarzanie  dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską oraz cyfrową; 
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2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot niniejszej 

Umowy  utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu niniejszej Umowy w sposób inny niż określony 

w ust 2 pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) wykonywanie praw zależnych do przedmiotu umowy, w tym dokonywanie jego przeróbek 

i adaptacji oraz rozporządzanie prawami zależnymi bez zgody Wykonawcy; 

5) dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej wynikających z potrzeby zmian 

rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków. 

 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie 

wraz z własnością wszystkich egzemplarzy na których je utrwalono, bez dodatkowego 

wynagrodzenia.  

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego  

sąd powszechny w Szczecinie.  

3. Integralną część umowy stanowi siwz, oferta cenowa Wykonawcy oraz program 

funkcjonalno- użytkowy.  

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                             WYKONAWCA :  

 

 

Radca Prawny:…………………………… 

 

 

Kontrasygnata:…………………………… 


