Załącznik nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA nr ...................................2016
zawarta w dniu ............................................... pomiędzy:
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
Nr NIP.......................................
reprezentowanym przez:

REGON ….........................................

Pana Filipa Urbanka – Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki
zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
łącznie zwani dalej „Stronami”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, wartość zamówienia określona w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2015 r.
poz. 2164) poniżej 5 225 000 euro dla robót budowlanych zawarto umowę o następującej
treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej (etap I) oraz
wykonanie robót budowlanych (etap II) związanych z inwestycją pn. „Modernizacja
maszynowni wentylacyjnej dla systemu wentylacji i chłodzenia dużej sali kina
POLONEZ” przy ul. Wita Stwosza 2/4, 96-100 Skierniewice” na rzecz
Zamawiającego.
2. Opracowania dokumentacji winny być wykonane w formie drukowanej
i elektronicznej w ogólnodostępnym programie (na nośniku cyfrowych) także w
wersji elektronicznej. Wykonaną dokumentację projektową należy przekazać do
siedziby Zamawiającego w terminie do 20 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.
3. W zakresie zgodnym z ofertą Wykonawcy, specyfikacją istotnych warunków
zamówienia (SIWZ), z załącznikami do SIWZ, oraz Programem Funkcjonalno
Użytkowym, stanowiącymi integralną część umowy, w sposób zgodny z zasadami
sztuki budowlanej oraz przy dołożeniu należytej staranności.

4. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe przedmiotu umowy są
zgodne z złożoną ofertą i zapewniają pełną funkcjonalność zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca jest obowiązany do wykonania przedmiotu umowy z należytą
starannością i dokładnością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej
działalności w związku z art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z najwyższymi
standardami sztuki, wiedzy i techniki budowlanej oraz obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
6. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ładu, porządku i czystości przy
wykonywaniu robót, a po zakończeniu robót uporządkowania terenu.
7. Wykonawca zapewnieni przestrzeganie przez wszystkich swoich przedstawicieli,
pracowników i podwykonawców zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
§2
Strony zgodnie ustalają, iż dokumenty przetargowe stanowią integralną część składową
niniejszej umowy, a mianowicie:
1/ oferta wykonawcy,
2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
3/ Program Funkcjonalno – Użytkowy
§3
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody na osobach
i rzeczach pozostające w związku przyczynowym z wykonaniem przedmiotu umowy
od momentu rozpoczęcia robót do czasu ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego.
§4
1. Łączna wartość niniejszej umowy określa się na .............................................zł. brutto
(słownie zł .......................................................................................................................)
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości:
................................................................ zł brutto
(słownie zł .......................................................................................................................)
W powyższej kwocie wynagrodzenia uwzględnione zostały:
- kwota netto w wysokości .............................................................................. zł.
- podatek VAT ....... % w wysokości ................................................................ zł.
zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Należność za wykonane Zamówienie będzie regulowana przelewem na rachunek
Wykonawcy o numerze ................................................................................................,
w terminie 30 dni od daty złożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.
4. Dokonując zapłaty wynagrodzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonania
potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności Wykonawcy, w tym
kar umownych określonych § 10 ust. 1 pkt a-c niniejszej umowy.

§5

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej (etap I) Strony ustalają na dzień ........................
2. Termin rozpoczęcia prac budowlanych (etap II) Strony ustalają na dzień.........................
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia określony w §1 ust. 1 w terminie do dnia
30.06.2016 r.
§6
1.
a)
b)
2.
a)
b)
c)
d)

3.
4.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad przez Wykonawcę,
jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając w odpowiedni termin.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,
zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie lub likwidacja firmy Wykonawcy.
zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy.
Wykonawca nie posiada ubezpieczenia określonego w § 8 niniejszej umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji
o przyczynie odstąpienia.
Odstąpienia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy.
§7

1.

2.
3.

4.
5.
a)
b)
6.

Odbiór robót ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie
przedmiotu umowy, po stwierdzeniu zgodności z umową oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót.
W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i
Wykonawcy.
Strony sporządzają protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad i usterek ewentualnie
stwierdzonych podczas odbioru.
Protokół odbioru podpisany przez obie strony bez uwag jest podstawą wystawienia
przez Wykonawcę faktury.
Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:
odbiór końcowy polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót objętych
przedmiotem umowy,
odbiór gwarancyjny, przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót
objętych przedmiotem umowy.
Usterki i wady stwierdzone przy odbiorze powodują nie dokonanie odbioru,
a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym przez
Zamawiającego i po ich usunięciu ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy
do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w
ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad i usterek.

7.

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do czynności odbiorowych – odbiór
końcowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę zakończenia robót. Zgłoszenie nie może nastąpić jednak później niż w
terminie określonym w § 5 ust.3 niniejszej umowy.
§8

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się utrzymać
takie ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania umowy.
§9
1.

2.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wynagrodzenia
umownego
(brutto),
co
stanowi
kwotę
…………….................................…….
zł.
(słownie:
………………...............................................…….), z czego 70 % zostanie zwolnione
w terminach i na zasadach określonych w art.151 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych.
Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia będzie zatrzymane tytułem rękojmi i gwarancji,
obejmującej okres .............. miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego
i zostanie zwrócone Wykonawcy
w
terminie 15 dni po upływie okresu
obowiązywania rękojmi i gwarancji.
§10

1.

2.

3.
4.
5.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu :
a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20%
łącznej wartości brutto zamówienia określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
b) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5%
łącznej wartości brutto zamówienia określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
c) za nie doprowadzenie przez Wykonawcę do zmiany treści umowy o
podwykonawstwo, zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
zgodnie z § 14 ust. 12 - w wysokości 10 % łącznej wartości umowy brutto, określonej w
§ 4 ust. l niniejszej umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ewentualnych kar
umownych, wynikających z niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia
brutto. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia przy wypłacie
wynagrodzenia Wykonawcy.
Oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu wymaga dla swej ważności zachowania
formy pisemnej.
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego
zastrzeżoną wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z
tytułu zlecenia małej ilości robót.

§11
1. Wykonawca powołuje osobę odpowiedzialną za realizację oraz koordynację robót
w zakresie prawidłowego wykonania zamówienia w osobie:
p. ......................................................., tel. .................................................
2. Osobą odpowiedzialną za realizację Zamówienia ze strony Zamawiającego jest p.
p. ......................................................., tel. .................................................
§12
1. W ramach zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady
fizyczne i prawne przedmiotu Umowy, jak również gwarancji na okres ..…. miesięcy
wraz z serwisem urządzeń w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami DTR i
gwarancją producenta urządzeń.
Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, lub od daty odstąpienia od
umowy. Do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Umowy ryzyko utraty lub
uszkodzenia przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy.
2.
Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
z tytułu gwarancji.
3.
W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do udziałów
przeprowadzanych przeglądach gwarancyjnych oraz do usuwania stwierdzonych w
trakcie tych przeglądów wad i usterek, jak również do usuwania awarii, wad i usterek
zgłaszanych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji.
4.
Okres gwarancji w odniesieniu do dostarczonych urządzeń przedłuża się każdorazowo
o liczbę dni przestoju spowodowanego awarią sprzętu i okresu trwania jego naprawy.
5.
Za transport sprzętu objętego gwarancją, do serwisu oraz jego zwrot odpowiada
i ponosi koszty transportu Wykonawca.
6.
Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub
urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw,
Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach
nie gorszych niż określono w opisie przedmiotu zamówienia.
7.
Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi jest obowiązany do
bezpłatnej wymiany lub naprawy każdego elementu wentylacji z powodu wad
materiałowych lub konstrukcyjnych powstałych w wyniku niewłaściwego
wykonawstwa lub innych przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego.
8.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad w przypadku opisanym w § 6 ust 1
niniejszej umowy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
9.
Wykonawca jest obowiązany przystąpić do naprawy gwarancyjnej w terminie 2 dni
roboczych (za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku) od momentu
zgłoszenia wady (także faksem lub e-mailem) przez Zamawiającego. Okres naprawy
nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych.
10.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w § 12 ust. 9 Zamawiający
uprawniony będzie do usunięcia wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia
osobie trzeciej, przy czym Wykonawca zostanie obciążony kosztami poniesionymi
przez Zamawiającego z tego tytułu.
11.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną listę materiałów i urządzeń
wykorzystanych w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, które objęte są
gwarancją ich producenta oraz zapewni przeniesienie uprawnień z tytułu powyższych

12.

gwarancji na rzecz Zamawiającego.
Wykonawca w okresie trwania umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę udzielonego zamówienia.
§13

Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za działanie, uchybienie
lub zaniedbanie własne.
§14
1) Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym
przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą),
a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod
warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
3) Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi być zawarta formie pisemnej.
4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany,
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
zamawiającemu do akceptacji projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6) Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, zgłasza pisemne zastrzeżenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 14 ust. 5
powyżej
7) Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym
w ust. 6 powyżej , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przekazana Zamawiającemu kopia zawartej
umowy musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do
reprezentacji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy .

9) Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy może zgłosić pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
10) Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 powyżej ,
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
12) W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli oznaczony w umowie o
podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej § 10 ust 1 pkt
c
13) Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten
jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
15) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z podwykonawcą.
16) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
17) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
18) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.
16. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji o żądaniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego.
20) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
21) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
22)
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów
prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za
własne.
§ 15
1. Wykonawca oświadcza, że prace projektowe wykonane w ramach niniejszej umowy
stanowić będą przedmiot praw autorskich zgodnie z ustawą z 04.02.1994. – o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją
niniejszej umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania Zamawiającemu na
wykonanie zależnego prawa autorskiego do tej dokumentacji.
3. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w § 15 ust.2 powyżej następuje w
zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych w dacie podpisania niniejszej umowy
przez strony
§ 16
1. Wszelką korespondencję, w tym pisma, oświadczenia, faktury, o ile nie zostało to
inaczej uregulowane w Umowie, strony mają obowiązek, doręczać sobie nawzajem
listami poleconymi pod następujące adresy dla doręczeń:
Zamawiający : ...................
Wykonawca : ....................
lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.
2. W okresie obowiązywania umowy są obowiązane informować się
nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub
siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na
wskazany wyżej adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i
nieodebraną, uważa się za skutecznie doręczoną.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.
Poz. 2164) oraz Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych
(Dz.U.2006.90.631)

§18
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo
i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 19
1.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: przedłużenia
terminu realizacji przedmiotu umowy, terminów płatności. Zamawiający może wyrazić zgodę
na zmianę postanowień umowy pod warunkiem, że zmiany te nie będą niekorzystne dla
Zamawiającego lub (w przypadku zmiany terminu realizacji zadania) wynikać będą z
okoliczności nieprzewidzianych i niezawinionych przez Wykonawcę np. zwłoka lub odmowa
w wydawaniu pozwoleń i uzgodnień przez odpowiednie organy i urzędy, wycofanie z
produkcji określonego rodzaju urządzeń i zastąpienie ich nowocześniejszymi o lepszych
parametrach technicznych.
2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana tylko poprzez zawarcie pisemnego
aneksu pomiędzy stronami.
§ 20
Umowę sporządzono w języku polskim i według prawa polskiego w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.
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