ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ścinawa
Rynek 17, 59-330 Ścinawa
e-mail: urzad@scinawa.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na usługę

PEŁNIENIE INŻYNIERA KONTRAKTU
w ramach projektu pn.:
„Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP.271. 4.2017

CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY

Ścinawa, 17 maj 2017r.

Projekt pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
Beneficjent: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa

UMOWA Nr JRP.272.xx.2017
zawarta w trybie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. z,). zwanej dalej w skrócie „ustawą„
w dniu …………...............2017 r. w Ścinawie
pomiędzy
Gminą Ścinawa (NIP 692-22-61-396), Rynek 17, 59-330 Ścinawa, reprezentowaną przez
Krystiana Kosztyłę - Burmistrza Ścinawy, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i
Gminy Ścinawa Pani Marzeny Dawedowskiej, zwaną w dalszej części umowy
Zamawiającym
a
…………………….., zam. …………, PESEL …………... prowadzącym/prowadzącą
działalność gospodarczą pod nazwą: ………… z siedzibą w
……………………zarejestrowaną w………….,
NIP……………………., Regon………….. reprezentowaną przez
......................................................................
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez
rozwój terenów zieleni miejskiej”.
§1
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
a)
Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
b)
Załącznik nr 2
Formularz Oferty
2. W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów wskazanych w ust. 1
pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.
§2
1. Przedmiotem Umowy jest pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Jednostki Realizującej
Projekt (JRP). Zadanie polega na nadzorze oraz zarządzaniu pracami projektowymi
i robotami budowlanymi wchodzącymi w zakres projektu pn. „„Rewitalizacja Ścinawy
poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”, które będą realizowane zgodnie z Żółtą Księgą
FIDIC lub równoważną, wraz z wykonywaniem czynności inspektora nadzoru
inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie
z postanowieniami decyzji o Pozwoleniu na budowę, przepisami polskiego prawa,
w szczególności Prawa Budowlanego.
2. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący
Załącznik nr 1 do Umowy.
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§3
1. Tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy:
Kwotę {……………......................….} PLN
słownie: {......................................................................................................... złotych}
plus podatek VAT w kwocie : {..........................................} PLN
słownie: {.......................................................................................................... złotych}
co stanowi łącznie wynagrodzenie w wysokości: {………….............................} PLN
słownie: {......................................................................................................... złotych}
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

1.

2.

3.

4.
5.

§4
Zapłata 80% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 nastąpi w częściach, po akceptacji
przez Zamawiającego Raportów Okresowych do których sporządzenia Wykonawca jest
zobowiązany. Wykonawca będzie wystawiał faktury oddzielnie za realizację
poszczególnych pozycji Wykazu Cen, w oparciu o kwoty zawarte w tym Wykazie.
Wypłata pozostałych 20% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 (płatność końcowa)
nastąpi jednorazowo po zakończeniu realizacji Umowy i przyjęciu przez Zamawiającego
Raportu końcowego, do którego sporządzenia zobowiązany jest Wykonawca.
Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w formie przelewów na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie …… dni od otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę
w języku polskim.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5
1. Wykonawca będzie świadczył usługi będące przedmiotem niniejszej umowy od dnia jej
podpisania do dnia 30.11.2019 r.
2. Termin wymieniony w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu zakończenia
robót budowlanych prowadzonych w związku z realizacją Projektu oraz w przypadku,
kiedy zostanie wydłużony termin realizacji Projektu.
3. Wysokość wynagrodzenia w sytuacjach określonych w ust. 2 będzie każdorazowo ustalana
w drodze negocjacji między stronami umowy i będzie uzależniona od zakresu obowiązków
Wykonawcy w przedłużonym okresie trwania umowy.
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§6
1. Wykonawca jest zobowiązany składać Raporty z postępu prac. Szczegółowe wytyczne
dotyczące Raportów zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Zamawiający, w terminie 30 dni od ich otrzymania, powiadomi Wykonawcę o przyjęciu
lub odrzuceniu otrzymanych Raportów Okresowych lub Raportu Końcowego, z podaniem
przyczyn ich odrzucenia.
3. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 30 dni
od daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.
§7
Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie
sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub
pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.
§ 81
1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców
realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur,
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie {………………………………………………………..}
4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
realizujących wspólnie Umowę.
§9
1. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną
zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu
podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy
przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy wraz ze wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji odnośnie wniosku, o którym mowa
w ust. 1 w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, z podaniem powodów w przypadku
odmowy udzielenia zgody.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego
Wykonawcy.

1

Ten paragraf zostanie uwzględniony w Umowie jedynie w przypadku Wykonawców wspólnie
realizujących Umowę
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4. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotów trzecich (podwykonawców) na zasobach
których Wykonawca opierał się, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu
na etapie realizacji niniejszego zamówienia,. Warunkiem takiej zmiany jest wykazanie, że
nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
nie mniejszym, niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne
dotychczasowy podwykonawca. Odpowiednie zastosowanie mają zapisy ust. 1-4.
6. W przypadku korzystania z podwykonawców lub osób trzecich, Wykonawca musi
zapewnić w umowach z nimi analogiczne do zapisanych w niniejszej umowie warunki
odnośnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkładaną dokumentacją projektową
Wykonawca składać będzie oświadczenia podwykonawców o bezwarunkowej zgodzie na
przeniesienie przysługujących im autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, jak
również oświadczenie o niewykonywaniu autorskich praw osobistych.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 10
Wykonawca może proponować zmianę Kluczowych Specjalistów, przedstawionych
w Załączniku nr 2 do Umowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną
zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę.
Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowych Specjalistów
w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty;
b) nie wywiązywania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających
z Umowy;
c) jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna
i udowodni, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających
z Umowy.
W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi spełniać
wymagania określone dla danego specjalisty w Załączniku nr 1 do Umowy.
Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę zgodnie z żądaniem
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

§ 11
1. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu Kluczowym
Specjalistom na następujących warunkach:
a) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego,
b) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Kluczowych Specjalistów
oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem,
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c) przez cały okres nieobecności jakiegokolwiek Specjalisty powodu urlopu albo
przedłużającej się choroby Wykonawca zapewni tymczasowe zastępstwo w celu
uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji Kontraktów na Roboty,
d) wszystkie osoby zastępujące Kluczowych Specjalistów w okresie urlopu muszą
być zatwierdzone przez Zamawiającego.
2. Do osób zastępujących Kluczowych Specjalistów znajduje odpowiednie zastosowanie
treść § 10 ust. 4.
§ 12
1. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy będzie posiadał
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250 000,00 PLN. Koszt takiego
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zadba, aby ubezpieczenie, którym mowa w ust. 1 było ważne i mogło być
wykorzystane aż do dnia, kiedy Zamawiający zatwierdzi Raport Końcowy Wykonawcy
(zgodnie z OPZ).
3. Umowy kontynuujące ubezpieczenie wraz z dowodem opłacenia składek na to
ubezpieczenie będzie przedkładał Zamawiającemu w terminie 7 dni przed datą
wygaśnięcia poprzedniej Umowy ubezpieczenia.
4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej musi umożliwić pokrycie roszczeń Zamawiającego powstałych podczas
realizacji inwestycji (łącznie z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej) jak
i szkód powstałych po upływie tego okresu w kolejnych 5 latach.
5. Inżynier ponosi również odpowiedzialność względem Zamawiającego za ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej pracowników sprawujących samodzielne funkcje techniczne,
Polisa, o której mowa w ust. 1. będzie zawierała postanowienia dotyczące szkód
zgłoszonych w okresie obowiązywania umowy jak i szkód powstałych po upływie tego
okresu w kolejnych 5 latach.
§ 13
1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu zobowiązania wnikającego z
niniejszej umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin nie
krótszy niż 7 dni do usunięcia wskazanych uchybień z zagrożeniem, że w razie
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do wypowiedzenia
Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia (wraz
z podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy wykonania umowy i zapłacenia kary umownej liczonej wg stawek
określonych w tabeli poniżej jako stawka procentowa wartości wynagrodzenia (wraz
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z podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy kolejny dzień do czasu ustania
nieprawidłowości w realizacji umowy.
Klasa
Definicja nieprawidłowości
nieprawidłowości
A
Działanie lub zaniechanie działania Wykonawcy
niezgodne z warunkami umowy skutkujące
niemożnością kontynuacji wykonywania Umowy z
Wykonawcą lub Umów z Wykonawcami
kontraktów podlegających nadzorowi lub Umowy o
dofinasowanie Projektu w ramach POIiŚ.
B
Działanie lub zaniechanie działania Wykonawcy
niezgodne z warunkami umowy wywołującymi co
najmniej jeden z poniższych skutków:
• spowolnienie powodujące co najmniej 5 dniowe
opóźnienie
wykonywania
Umowy
z
Wykonawcą lub Umów z Wykonawcami
kontraktów podlegających nadzorowi lub
Umowy o dofinasowanie Projektu w ramach
POIiŚ,
• konieczność poniesienia przez Zamawiającego
dodatkowych nakładów.
C
Pozostałe działania lub zaniechania działania
Wykonawcy niezgodne z warunkami umowy.

Stawka
kary, %
0,2

0,1

0,05

4. W przypadku uporczywego uchylania się Wykonawcy od usunięcia nieprawidłowości
w realizacji umowy tzn. po upływie 7 dni od trzeciego bezskutecznego wezwania
Zamawiającego do usunięcia danej nieprawidłowości, stawki kar określone w ust. 3 zostaną
podwojone lub Zamawiający wypowie umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5. Przepisy ust. 3 będą bezwzględnie stosowane w przypadku niedotrzymywania przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z oferty, na podstawie których dokonywano jej
oceny, czyli w przypadku części dotyczącej usług Inżyniera - realizacji umowy przez
Wykonawcę niezgodnie z metodyką załączoną do Oferty.
6. Przepisy ust. 3 będą bezwzględnie stosowane w przypadku niedotrzymywania przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z oferty, na podstawie których dokonywano jej
oceny, czyli w przypadku części dotyczącej usług Pomocy Technicznej:
a. realizacji umowy przez Wykonawcę niezgodnie z deklarowaną w ofercie
powszechnie uznanym standardem zarządzania projektami tj. [zostanie wypełnione
na podstawie oferty wykonawcy, ma zastosowanie jedynie w przypadku złożenia
odpowiedniej deklaracji w ofercie]
b. realizacji umowy przez Wykonawcę niezgodnie z metodyką załączoną do Oferty.
7. Jeżeli naliczone kary umowne, o których mowa w ust. 3, wyniosą więcej niż 10% wartości
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający może
wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w
wysokości 1 minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr
200, poz. 1679, z późn. zm.) za każdy przypadek nie spełnienia wymagań o których mowa
w ppkt 1 lub 3 pkt 3.7 SIWZ - IDW,
10. Kary umowne mogą być potrącone z należności wynikającej z faktury przedstawionej do
zapłaty przez Wykonawcę lub realizowane na podstawie noty obciążającej.

1.
2.

3.

4.

§ 14
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty
brutto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ………………… zł.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 15.4 IDW. Zmiana formy zabezpieczenia musi
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wartości.
Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości
zabezpieczenia.
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego
z umową wykonania usług i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane usługi.

§ 15
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i ust. 3, § 9
ust. 6 oraz § 10 niniejszej umowy.
2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego podlega unieważnieniu.
3. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:
1) nałożenia przez Instytucje Pośredniczące lub Zarządzające PO Infrastruktura
i Środowisko zmian w umowie o dofinansowanie projektu, mających wpływ na
realizację umowy Wykonawcy;
2) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, w tym zmiany podatku VAT;
3) zmiany terminu wykonania umowy i wartości wynagrodzenia, pod warunkiem, ze
zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a w szczególności gdy:
a) realizowane jest zamówienie dodatkowe lub zamienne,
b) podpisany został z wykonawcą robót budowlanych aneks do umowy
wydłużający termin realizacji zadania,
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c) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można
było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia
umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi; Siła
wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu
prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji,
którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki
uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego
zobowiązań;
d) ograniczony został zakres robót budowlanych. Wówczas całkowite
wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone na podstawie
procentowego wykonania finansowego umów na roboty, potwierdzonego
przyjętymi dokumentami i wystawionymi zgodnie z Kontraktem i będzie
stanowiło taki procent wynagrodzenia brutto podanego w załączniku nr 3
do IDW- Tabeli cen, jaki procent zakresu finansowego robót rzeczywiście
wykonał Wykonawca robót.
e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
i. w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów
i usług w trakcie realizacji niniejszej Umowy (do faktur
wystawianych przez Wykonawcę zostanie zastosowana stawka
podatku od towarów i usług obowiązująca w chwili wystawienia
faktury zgodnie z niniejszą Umową).
ii. W przypadku przerwania Kontraktu (Kontraktów) na zadanie
(zadania) wchodzące w zakres Projektu. Wykonawca nie otrzyma
wówczas wynagrodzenia ryczałtowego w pełnej wysokości,
a całkowite wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone na
podstawie procentowego wykonania finansowego umowy na
roboty, potwierdzonego przyjętymi dokumentami, wystawionymi
zgodnie z umową na roboty i będzie stanowiło taki procent
wynagrodzenia brutto, jaki procent zakresu finansowego robót
rzeczywiście wykonał Wykonawca robót. Wynagrodzenie to
zostanie jednak wypłacone dopiero po dokonaniu przez
Wykonawcę rozliczenia umowy na roboty i wykonania
szczegółowej inwentaryzacji wykonanych robót i po ostatecznym
rozliczeniu zadania (zadań).
4) zmiany składu zespołu Wykonawcy. Zmiana taka może nastąpić na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy uzasadniony okolicznościami obiektywnie
uniemożliwiającymi prowadzenie prac bez zmiany zespołu, takimi jak: śmierć,
choroba, zakończenie zatrudnienia członka zespołu lub nienależyte wykonywanie
usług przez członka zespołu,
5) zmiany zakresu zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom - niepowodujące podwyższenia ceny i terminu wykonania
zamówienia;
6) zmiany Osób reprezentujących Strony w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
7) zmian teleadresowych Stron umowy.
4. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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§ 16
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje
i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci te
dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu
Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego na skontrolowanie lub
zbadanie dokumentacji dotyczącej wykonywania Umowy oraz na sporządzenie jej kopii
zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.
3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku
z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne
w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 17
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §3,
autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej
Umowy na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie używania,
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian
utworu,
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 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.
2. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie
działające w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz autorskich praw zależnych do
utworu lub jej części oraz na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na
wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu.
3. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie oświadcza, że nie będzie wykonywał wobec
Zamawiającego ani innych osób trzecich działających w imieniu Zamawiającego, na jego
zlecenie lub na jego rzecz przysługujących mu autorskich praw osobistych, chyba że wiąże
się to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcą umowy oraz wyraża zgodę na
wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych, w szczególności
w zakresie dokonywania zmian w utworze. Jeżeli osobiste prawa autorskie będą
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przysługiwały innej osobie trzeciej, wymagane jest oświadczenie twórcy wynikające z jego
osobistych praw autorskich, na zasadach określonych w umowie.
§ 18
1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania informacji
o nieotrzymaniu lub utracie dofinansowania z Funduszu Spójności.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy należnego do dnia
odstąpienia.

1.

2.

3.
4.

§ 19
Strony poddają się pod wyłączną jurysdykcje polskich sądów powszechnych. Spory mające
związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
kodeksu cywilnego.
Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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