Załącznik nr ...... do SIWZ
UMOWA NR …………………….
zawarta w dniu
w Ciechanowie, pomiędzy:
Gminą Miejską Ciechanów, z siedzibą w Ciechanowie (06-400), przy Placu Jana Pawła II 6,
posiadającą Regon 130377824, NIP 566-187-65-36,
zwanym dalej „Najemcą”,
reprezentowaną przez Panią Iwonę Kowalczuk I Zastępcę Prezydenta Miasta Ciechanów
działającą na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ciechanów nr 197/2018 z dnia 21
listopada 2018 r. przy kontrasygnacie Pani Ewy Szelugi – Skarbnika Miasta,
a
SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.)
……………………….…… Spółka Akcyjna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy
……………………), przy ulicy …….………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………,
pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …….…..………… zł,
wpłaconym w wysokości ……………….…..….………, NIP …………………….……….…,
REGON ……………….………………, zwana w dalszej części umowy ……….……………,
reprezentowana przez:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.)
………………………………………..… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym
w wysokości …………………… zł, NIP ……………………, REGON ……………………,
zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez2:
SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.),
SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.) ……………………..…………… Spółka Jawna z siedzibą
w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy …………………………….…..……, pod nr KRS ………..………………,
NIP ……………………….…, REGON ……….……………, zwana w dalszej części umowy
……………………………, reprezentowana przez:
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ………………
zamieszkały w …………………………..……..… (kod pocztowy …………………………),
przy ul. ………………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ……………..…..…
w ……………………… (kod pocztowy …….………………), przy ul. ……………………,
wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……..………………,
pod numerem ………………………; NIP ……………………, REGON ……………………,
zwany w dalszej części umowy ………………….………, reprezentowany przez:
SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) ……………………………… zamieszkały w ……………………
(kod pocztowy …………………….……), przy ul. ……………….……………., wpisany do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………….………, pod numerem
…………..……..…… i …………..………… zamieszkały w …………………………………
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(kod pocztowy ………………………), przy ul. ……………………., wpisany do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………….…………, pod numerem
………………………….………, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej pod firmą …………………………..… w …………………… (kod pocztowy
……………….…………), przy ul. …………………….……, NIP …………………..………,
REGON……………………………, zwani w dalszej części umowy …………..……………,
reprezentowani przez:
zwaną dalej „Wykonawcą”,
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”,
Przedstawiciele Stron, przez złożenie swojego podpisu oświadczają, że są upoważnieni do
zawarcia niniejszej umowy (w treści jako: „Umowa”), że ich prawo do reprezentowania danej
Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących
w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym
zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im
znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych
przez Strony w Umowie.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego np.: „Dostawa i montaż urządzenia
elektronicznego do samodzielnego tworzenia muzyki” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą Pzp”, została zawarta Umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści:
Definicje
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:
1) Przedmiot Umowy – dostawa i montaż urządzenia elektronicznego do samodzielnego
tworzenia muzyki do budynku Parku Nauki Torus przy ulicy Płockiej w Ciechanowie;
2) Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa
i montaż urządzenia elektronicznego do samodzielnego tworzenia muzyki”
przeprowadzone przez Zamawiającego i poprzedzające zawarcie Umowy;
3) miejsce montażu – przestrzeń, do której zostanie dostarczone i w której montowane
będzie urządzenie;
4) Wada – cecha zmniejszająca wartość Przedmiotu Umowy ze względu na cel oznaczony
w Umowie lub wykonanie niezgodnie z OPZ, warunkami technicznymi, wiedzą
techniczną, normami lub innymi dokumentami;
5) Usterka – Wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość Przedmiotu Umowy,
której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim
kosztem;
6) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (lub inne dni pracujące dla
Zamawiającego), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych
u Zamawiającego;
7) SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz jej wyjaśnienia
upublicznione w trakcie przeprowadzania Postępowania, stanowiącą - wraz
z załącznikami do SIWZ – załącznik do niniejszej Umowy;
8) OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
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§ 1.
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż urządzenia elektronicznego do
samodzielnego tworzenia muzyki. Dostawa i montaż nastąpią w miejscu wskazanym
przez przedstawiciela Zamawiającego znajdującym się w budynku Parku Nauki Torus
przy ulicy Płockiej w Ciechanowie.
Szczegółowy sposób wykonania Przedmiotu Umowy został określony w SIWZ,
w szczególności OPZ.
Dostawa i montaż mają zostać wykonane w pomieszczeniu w budynku Parku Nauki
Torus w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 34.
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu w ramach Umowy elementów
wynikających z wprowadzonych, na etapie realizacji, zmian lub uzupełnień w stosunku
do OPZ.
§ 2.
Współpraca Stron
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznoorganizacyjnym, osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą i kwalifikacjami
pozwalającymi na należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy, w tym Wykonawca
oświadcza, że zna przepisy prawa krajowego, wspólnotowego oraz wszelkie inne regulacje
dotyczące Przedmiotu Umowy.
Strony zobowiązują się wykonywać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
treścią i celem Umowy.
Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do
udzielenia – w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu
Umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno
nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia otrzymania żądania
Zamawiającego.
W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej
przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 3, istnieje możliwość zorganizowania spotkania
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbędzie się w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udziału
w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia
ostatecznej treści informacji wiążące są wskazania Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich
istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu
Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia
powzięcia informacji o ich zaistnieniu.
Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, uniemożliwiają prawidłowe wykonanie
Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności.
Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie
realizacji Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji
i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
1) po stronie Wykonawcy: ……………….., tel. ………….., e-mail: ……………...………;
2) po stronie Zamawiającego: …………….., tel. …...…….., e-mail: ……………......…… .
Osoba wskazana w ust. 8 pkt. 2 nie jest uprawniona do składania oświadczeń woli
w imieniu Zamawiającego.
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10. Zmiana osób wymienionych w ust. 8 nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy.
Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej
zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnej
informacji z danymi nowego przedstawiciela.
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§ 3.
Obowiązki Stron
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności udostępnienie Wykonawcy
miejsca montażu.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) protokolarne przejęcie miejsca montażu w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
2) utrzymanie porządku oraz ochrona mienia znajdującego się w miejscu montażu
od dnia przejęcia miejsca montażu;
3) zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie powszechnie obowiązującego
prawa;
4) umieszczenie w miejscu montażu niezbędnych tablic informacyjnych oraz innych
m.in. przekazanych przez Zamawiającego – jeśli wymagane;
5) odpowiednie zabezpieczenie miejsca montażu;
6) wykorzystywanie wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie
dopuszczenie do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego
Przedmiotu Umowy;
7) przedłożenie Zamawiającemu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, atestów,
certyfikatów, aprobat i innych dokumentów potwierdzających, że stosowane wyroby
posiadają odpowiednie dopuszczenie do stosowania;
8) wykonanie wszelkich prac towarzyszących i tymczasowych niezbędnych
do wykonania Przedmiotu Umowy;
9) usunięcie wszelkich Wad i Usterek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
10) zapewnienie wykonania prac objętych Umową przez osoby posiadające stosowne
kwalifikacje;
11) wykonanie prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy z własnych
materiałów i przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w okresie
trwania Umowy;
12) utrzymanie porządku w miejscu montażu w trakcie wykonywania prac, a po
zakończeniu prac - usunięcie poza miejsce montażu wszelkich urządzeń
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego miejsca montażu czystego
i nadającego się do użytkowania;
13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego mienia w toku realizacji
Przedmiotu Umowy – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;
14) przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy oraz materiałów określonych jako
podstawa odbioru oraz płatności;
15) umożliwienie wstępu na miejsce montażu oraz udostępnienie danych i informacji
związanych z realizacją Umowy przedstawicielom określonych służb oraz organów,
a także innym wskazanym przez Zamawiającego osobom i firmom.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego jak i wobec
osób trzecich, z tytułu wszelkich szkód i strat wynikłych lub związanych z realizacją
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt i ryzyko dostaw
urządzeń, materiałów i innych elementów wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym do składowania ich zgodnie z wiedzą i doświadczeniem oraz zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
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5. Po zakończeniu Wykonawca zwróci Zamawiającemu ewentualnie otrzymane od niego
dokumenty potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz przygotuje i złoży do
stosownych instytucji lub organów wszelkie dokumenty wymagane powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
§ 4.
Zobowiązanie Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że :
1) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych,
a w szczególności praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi
naruszeniami;
2) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowlanego w którym
będzie dokonywany montaż oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich
materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na miejscu montażu oraz wszelkich
innych szkód w mieniu znajdującym się na miejscu montażu oraz bezpośredniego
sąsiedztwa miejsca montażu; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilą
przekazania miejsca montażu Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym
wywołanych ingerencją osób trzecich - opóźnień w wykonaniu Przedmiotu Umowy jak i
w usuwaniu stwierdzonych Wad i Usterek;
3) po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z warunkami lokalnymi,
zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie
i możliwości konieczne dla prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy
i będzie w stanie należycie go wykonać na warunkach określonych umową;
4) wykona Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami wiedzy
technicznej, właściwymi normami i odpowiednimi przepisami prawa, w terminie
wskazanym w § 2 umowy.
§ 5.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia
07.05.2020 roku.
2. Jako zrealizowanie Przedmiotu Umowy rozumie się – z zastrzeżeniem ust. 3 - wykonanie
wszystkich czynności, w tym dostaw, wszelkich prac, w tym montażu, składających się na
Przedmiot Umowy, a także dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności.
3. Za termin realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru
Przedmiotu Umowy.
§ 6.
Odbiory oraz usunięcie Wad lub Usterek
1. Strony zgodnie postanawiają, że odbiór Przedmiot Umowy zostanie potwierdzony
podpisaniem protokołu odbioru, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Strony, przy
czym w razie sporu w tym zakresie, decydujący jest termin określony przez
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania przedstawienia Zamawiającemu
wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania Przedmiotu
Umowy oraz dopełnienia wszystkich innych czynności wymaganych powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, jak również oświadczenia o zgodności wykonania
Przedmiotu Umowy z warunkami zawartej Umowy, obowiązującymi przepisami prawa,
normami (w tym normami bezpieczeństwa) oraz, że użyte materiały posiadają
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odpowiednie deklaracje zgodności uwidocznione oznaczeniem CE lub deklaracje
równoważne.
W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawca. W razie
nieobecności Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej Zamawiający spisuje protokół
odbioru jednostronnie, a ustalenia protokołu spisanego jednostronnie są wiążące dla
Zamawiającego oraz Wykonawcy. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru
końcowego, jeżeli w toku prowadzonych czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że:
a) występują Wady Przedmiotu Umowy,
b) Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie,
c) Przedmiot Umowy nie został zrealizowany w pełnym zakresie,
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia Wady nadającej się do usunięcia,
Zamawiający może żądać usunięcia Wady, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin
lub żądać obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych występujących Usterek,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie - w takim przypadku
Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu. W takim przypadku w protokole odbioru
wpisuje się zastrzeżenia dotyczące usterek. Usunięcie Usterek Wykonawca zgłasza
pisemnie Zamawiającemu, a Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania
zgłoszenia dokonuje komisyjnego przeglądu usunięcia Usterek, z którego sporządzony
zostaje protokół usunięcia Usterek. W takim przypadku ryzyko utraty lub uszkodzenia
Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia podpisania protokołu
usunięcia usterek.
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 lub 6, wyznaczonym
na usunięcie odpowiednio Wad lub Usterek, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie
na koszt Wykonawcy osobie trzeciej (wykonanie zastępcze).
Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku
z wykonaniem zastępczym, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może potrącić
z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 7.
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
Całkowite wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu należytego wykonania
Przedmiotu Umowy wynosi ……. brutto (zgodnie z ofertą) , w tym wartość:
netto: ………………….zł
podatek VAT: ......................... zł
Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym,
a więc zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy.
Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę po faktycznym wykonaniu Przedmiotu Umowy i przedłożeniu
Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego
wykonania Przedmiotu Umowy oraz niezbędnych do dokonania odbioru. Warunkiem
zapłaty przez Zamawiającego faktury jest dołączenie do niej przez Wykonawcę
podpisanego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.
Zamawiający zapłaci należną kwotę wynagrodzenia najpóźniej w terminie 21 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę na rachunek
bankowy wskazany na fakturze/rachunku.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.
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6. Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego:
Nabywca:
Gmina Miejska Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6,
NIP 566-187-65-36
Odbiorca:
Urząd Miasta Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6
7. Zamawiający wskazuje numer PEF Zamawiającego na Platformie Elektronicznego
Fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191) : 566-187-65-36.
8. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji
wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy, pod rygorem nieważności.
§ 8.
Rękojmia oraz gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wyposażenie dostarczone
i zamontowane w ramach Przedmiotu Umowy oraz wszelkie inne prace wykonane
w ramach Przedmiotu Umowy.
2. Termin gwarancji ustala się na ……. miesiące (zgodnie z ofertą) od daty odbioru
Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3. Do okresu rękojmi zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym
przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot
Umowy ma Wady lub Usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu
na cel określony w Umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli
wykonany Przedmiot Umowy nie ma właściwości, które zgodnie z OPZ posiadać
powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za Wady i Usterki Przedmiotu Umowy
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za Wady i Usterki powstałe
po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili
odbioru.
6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady i Usterki,
które powstały wskutek wykonania Przedmiotu Umowy według wskazówek
Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca
uprzedzi na piśmie Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie Wad i Usterek.
7. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady
i Usterki powstałe wskutek rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za Wady
i Usterki wykonanego Przedmiotu Umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie
projektu lub rozwiązania technicznego.
8. Wykonawca – w ramach rękojmi lub gwarancji – zobowiązany jest do usunięcia Wad
lub Usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest obowiązany
do nieodpłatnego usuwania Wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej
od Wad, jeżeli Wady te ujawnią się przed upływem terminu określonego
w ust. 2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po tym
terminie, jeżeli reklamował Wadę przed jego upływem.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie Wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania Wad będą pokrywane w pierwszej kolejności
z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.
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11. O wykryciu Wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest
zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Dla Wad usuniętych w okresie gwarancji, termin dla
tego zakresu biegnie od nowa.
12. Do Usterek mają odpowiednio zastosowanie Umowne postanowienia dotyczące Wad.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 9.
Prawa autorskie
Wykonawca przeniesie z chwilą przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy (lub
odpowiednio jego części w przypadku odbioru częściowego) na Zamawiającego całość
autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy (dalej jako: „Utwór”), łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania
i rozporządzania Utworami w Polsce i za granicą.
Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola
eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem Utworów oraz wprowadzanie do
obrotu, użyczanie lub najem utrwaleń dokonanych zgodnie z pkt 1,
3) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne
udostępnianie Utworów (utrwaleń Utworów) w ten sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne
udostępnianie na żądanie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
4) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
5) prawo do wykorzystywania Utworów (utrwaleń Utworów) do celów marketingowych
lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania
lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także
Przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworów
na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 2, Zamawiający zgłosi taką potrzebę
Wykonawcy i Strony w terminie 7 dni zobowiązują się zawrzeć umowę przenoszącą
autorskie prawa majątkowe na dodatkowych, wcześniej nie wskazanych polach
eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na warunkach takich jak określone w niniejszej
Umowie.
Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Zamawiającego na wszystkich
wymienionych polach eksploatacji, w tym również na polach, o których mowa w ust. 3,
zostaje dokonane w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 7 Umowy, tzn. bez
odrębnego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw do
żadnego z Utworów w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw
do Utworów.
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6.

Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu
własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych, słownych lub
audiowizualnych stanowiących elementy Utworów objętych Umową.

§ 10.
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może
zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części
Umowy potwierdzonej odpowiednim protokołem odbioru.
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem Przedmiotu Umowy tak
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w wyznaczonym terminie,
Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze
przed upływem tego terminu. W takim przypadku zostaną naliczone kary Umowne za
odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w każdym przypadku rażącego
naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę. Do rażących naruszeń postanowień
Umowy zalicza się w szczególności:
1) opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy o 7 dni roboczych względem
umówionego terminu;
2) stosowanie
materiałów
nieposiadających
wymaganych
dopuszczeń
lub
niezapewniających sprawności eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy.
4. O ile w Umowie nie zastrzeżono inaczej, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności
uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia.
5. Strony postanawiają, że odstąpienie następuje ze skutkami na przyszłość.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowiązuje się do sporządzenia protokołu, który będzie określał stan realizacji
Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy oraz, jeżeli odstąpienie nastąpiło
z winy Wykonawcy, do zabezpieczenia na swój koszt przerwanych prac w zakresie
określonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia
zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac.
8. Odstąpienie od Umowy pod rygorem nieważności, powinno nastąpić w formie pisemnej
z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia odstąpienia.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca
jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za prace wykonane do dnia odstąpienia
od Umowy.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
zobowiązany do przekazania Zamawiającemu miejsca montażu w terminie do 5 dni
roboczych od powzięcia informacji o odstąpieniu.
11. W sytuacji braku przekazania miejsca montażu, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający
zabezpieczy i przeniesie wszystkie rzeczy znajdujące się w miejscu montażu na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.
§ 12.
Kary umowne
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Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych
w następujących okolicznościach:
a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za
realizację Przedmiotu Umowy;
b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za
realizację Przedmiotu Umowy;
c) za opóźnienie Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1 % ustalonego w Umowie
wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie większej niż 30%
ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto;
d) za opóźnienie w usunięciu Wad, Usterek, stwierdzonych podczas odbioru końcowego
lub w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,05 % ustalonego w Umowie
wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, nie większej
niż 30% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto;
e) za każdy stwierdzony przypadek stosowania materiałów nieposiadających
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniających sprawności
eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy - w wysokości 5 % ustalonego w Umowie
wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy;
f) za brak udziału w spotkaniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego - w wysokości 1 % ustalonego w Umowie
wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań
wynikających z Umowy.
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
1.

§ 13.
Zmiana Umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem
spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje
w szczególności następujące możliwości dokonania zmiany Umowy w następującym
zakresie (oraz na następujących warunkach):
1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych
rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla
Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego
Wykonawcy;
2) zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia zmiany
okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że:
a) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub;
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b) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie jest możliwe, z przyczyn
nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
c) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy utraciło dla Zamawiającego
zasadność realizacji, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
3) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania
Umowy:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania Umowy uniemożliwiających dotrzymanie
terminów realizacji wskazanych w Umowie;
b) jeśli wystąpiła konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia
sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu Umowy;
c) jeśli wystąpiła konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich –
w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych
do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy.
d) jeśli dotrzymanie terminów wskazanych pierwotnie okazało się niemożliwe
z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności
wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do OPZ lub projektu, na
podstawie którego Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy;
e) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac
nieprzewidzianych na etapie postępowania, a bez wykonania których prawidłowa
realizacja Przedmiotu Umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona;
f) w przypadku wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na
skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy;
g) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego;
4) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zwiększenia lub
zmniejszenia zakresu usług i dostaw objętego Przedmiotem Umowy,
5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp,
z pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału
w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie
postępowania;
6) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego;
7) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
8) zmiany, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako
zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron
Umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności.
Dla określenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest
stanowisko Zamawiającego;
4. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych, jako upoważnione do
kontaktów między Stronami.
§ 14.
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2.
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4.

1.

2.

3.

4.

5.

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim niezwiązanych
z realizacją Umowy, faktów i okoliczności poznanych w związku z wykonaniem
Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych
wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów
wykonawczych.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że osoby, które zostały przez niego
upoważnione do przetwarzania danych osobowych, będą przetwarzały te dane zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody
wyrządzone niezgodnym z umową przetwarzaniem danych osobowych,
w szczególności szkody wyrządzone udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy
o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 16.
Postanowienia końcowe
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie
postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu.
O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą
Stronę. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na
poprzednio wskazany adres za doręczoną.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
lub w związku z wykonywaniem Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu
porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli negocjacje nie doprowadzą
do rozwiązania sporu w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania
do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego. Postanowienie dotyczące właściwości sądu
pozostaje skuteczne także na wypadek odstąpienia od Umowy.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
dotyczące przedmiotu umowy.
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego
jeden otrzymuje Wykonawca, trzy Zamawiający.

....................................................
ZAMAWIAJĄCY

.......................................................
WYKONAWCA

Strona 12 z 12

