AT.282. .2018.PB
UMOWA NR ........./2018

zawarta w dniu ...... ............ w Bodzentynie pomiędzy:
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie
Bodzentyn, ul. Suchedniowska nr 4, (NIP 657-29-05-857)
reprezentowanym przez
Dyrektora ŚPN

-

………………………

zwany dalej Zamawiającym,
a
..............................................................................................................................................................................
NIP: ....................................................................................................................................................................
Reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
zarejestrowanym w
.............................................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
PRZEDMIOT UMOWY

§1.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową
obejmującą:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dojazdu pożarowego w Obwodzie
Ochronnym Święty Krzyż
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego,
dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej dla budowy dojazdu pożarowego o
długości około 500 m, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 25, 163/8 i
166 w miejscowości Trzcianka (gmina Nowa Słupia), Obwód Ochronny Święty Krzyż według
specyfikacji określonej w zapytaniu ofertowym w ilości: 5 egzemplarzy.
3. Załatwienie wszelkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu
zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Projektowany dojazd pożarowy powinien spełniać
parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w
sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr
58, Poz. 405 z późn. zm.), tj.:
➢
➢

nawierzchnia gruntowa lub utwardzona o nośności co najmniej 10 ton i nacisku osi 5
ton;
promienie zewnętrzne łuków o długości co najmniej 11 m;
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➢
➢
➢
➢

odstęp między koronami drzew o szerokości co najmniej 6m, zachowany do wysokości 4
m od nawierzchni jezdni;
jezdnia o szerokości co najmniej 3 m;
plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m;
mijanki o szerokości co najmniej 3 m i długości 23 m, położone w odległości nie większej
niż 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widoczności – w przypadku dróg
jednopasmowych.

4. W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować:
4.1. Projekt budowlano - wykonawczy w 5 egz., który powinien zawierać:
➢

część opisową zawierającą min.: podstawę opracowania, przedmiot opracowania,
zakres rzeczowy, lokalizację, stosunki własnościowe, charakterystykę dojazdu,
warunki gruntowe i wodne, rozwiązania projektowe, kolejność i technologię robót,
uwagi końcowe;

➢

informację BIOZ;

➢

decyzje, uzgodnienia, wypisy z rejestru takie jak: decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, opinia o odstąpieniu od
konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko bądź o
potrzebie wykonania przedmiotowego raportu, wykaz właścicieli i władających z
rejestru gruntów, pozwolenia wodno – prawne.

➢

część rysunkową zawierającą min.:
− mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 z rysunkiem projektowanego
dojazdu i jego elementami, plan zagospodarowania terenu;
− przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne;
− profil podłużny;
− przekroje poprzeczne.

W cenie oferty Wykonawca ma uwzględnić koszty uzyskania mapy do celów
projektowych.
4.2. Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 5
egz., przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiór
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja musi
uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
4.3. Przedmiar robót w 3 egz. opracowany na podstawie projektu budowlanego,
wykonawczego i STWiOR. Przedmiar robót ma umożliwiać stworzenie przez
wykonawcę robót budowlanych kosztorysu ofertowego celem obliczenia ceny oferty.
4.4. Kosztorys inwestorski w 3 egz. opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389). Wykonawca uaktualni
kosztorys inwestorski na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego, w
celu wyłonienia wykonawcy robót, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od
zawiadomienia.
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4.5. Raport oddziaływania na środowisko w 5 egz. – jeżeli będzie wymagany przepisami
prawnymi;
4.6. Opinię techniczną dotyczącą zgodności założeń projektowych z wymaganiami
przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych w 2 egz.;
5. Dokumentację projektową wymienioną powyżej należy przekazać także w formie
elektronicznej, w 2 egzemplarzach, w postaci plików zapisanych na nośniku CD-R w
formacie PDF przy czym rysunki techniczne powinny być zapisane również w formacie
DWG.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zapisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia
zawartymi w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym oraz zapoznał się z lokalizacją oraz
obecnymi warunkami terenowymi projektowanego dojazdu pożarowego.
§2
1. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, w
sposób zgodny z ustaleniami, określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia
sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.
§3
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej
objętej umową informacje.
2. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do:
2.1.pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach
związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej,
2.2.pisemnego upoważnienia Wykonawcy do wstępu na teren, którego dotyczy
dokumentacja projektowa,
2.3.współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone
w umowie.

TERMIN REALIZACJI

§4
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia. – 15 listopada 2018 r.:
2.Po odbiorze końcowym rozpoczyna bieg termin rękojmi i gwarancji przez okres wskazany w §
12 ust. 1 Umowy. Gwarant przez okres trwania rękojmi i gwarancji obowiązany jest do
zapewnienia usługi gwarancyjnej na zasadach podanych w niniejszej Umowie.
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WYNAGRODZENIE

§5
Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1wynosi:
…............................- zł netto (słownie:
…...............................................................................................................................................), plus podatek VAT
naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości ………………………….. zł
(słownie:…………………………………………), co daje łącznie ……………………………………. - zł brutto
(słownie: ….………………………………………………………………………………………………………..……………….).
1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z

realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty publiczno – prawne, w tym podatek
VAT.
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
3. Wynagrodzenie nie ulega zmianie (również w przypadku zmiany stawki podatku VAT po

zawarciu umowy). Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę
za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oczekiwanym przez Zamawiającego
rezultatem.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
§6

Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność techniczną i zawodową oraz znajduje się w
sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
SPOSÓB REALIZACJI UMOWY
§7

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1.1. sporządzania i uzyskania wszelkiej dokumentacji przewidzianej przepisami prawnymi
powszechnie obowiązującymi w dacie realizacji zadania;
1.2. pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia zadania i gotowości do odbioru,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
1.3. zgodnego i niezakłóconego własnymi działaniami współdziałania z Zamawiającym we
wszelkich sprawach dotyczących realizacji zadania, a w szczególności do udzielania
upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wyczerpującej informacji oraz
umożliwienia wglądu we wszelkie niezbędne dokumenty związane z realizacją zadania;
1.4. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności,
które mogą mieć wpływ na jakość wykonywanych usług lub na termin realizacji Umowy.
1.5. Jeżeli wykonanie usługi będzie wymagało innych uprawnień Wykonawca musi
zapewnić taką osobę do prawidłowego wykonania usługi.
2. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wszelkie dokumenty projektowe i opracowania:
2.1. Projekt budowlano - wykonawczy w 5 egz.,
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2.2. Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 5 egz.,
2.3. Przedmiar robót w 3 egz.,
2.4. Kosztorys inwestorski w 3 egz.,
2.5. Raport oddziaływania na środowisko w 5 egz. – jeżeli będzie wymagany przepisami
prawnymi,
2.6. Opinię techniczną dotyczącą zgodności założeń projektowych z wymaganiami
przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych w 2 egz.,
3. Dokumentację projektową wymienioną powyżej należy przekazać także w formie
elektronicznej, w 2 egzemplarzach, w postaci plików zapisanych na nośniku CD-R w
formacie PDF przy czym rysunki techniczne powinny być zapisane również w formacie
DWG.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1
niniejszej umowy w kwocie …….. zł (słownie: …………………………………………..) w formie:
…………………………………. .
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie na następujących
zasadach:
➢ 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu przez
Zamawiającego, że przedmiot umowy został należycie wykonany,
➢ pozostałe 30% nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy na jedną lub kilka
form wskazanych w ustawie - Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia
jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oraz bez zmniejszenia ich
wysokości.
5. Zamawiający będzie przechowywać zabezpieczenie, wniesione przez Wykonawcę w
pieniądzu, na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający dokona zwrotu
zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Począwszy od dnia dokonania odbioru przedmiotu Umowy (protokół końcowego odbioru
przedmiotu Umowy podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony) przez cały okres rękojmi,
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania zabezpieczenia w wysokości
stanowiącej równowartość 30% kwoty zabezpieczenia.
7. W przypadku przesunięcia terminu wykonania Umowy zabezpieczenie zostanie przez
Wykonawcę odpowiednio przedłużone.
8. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji lub poręczenia i wymagane jest
informowanie Gwaranta lub Poręczyciela o zmianach Umowy, bądź informowania go o
zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany przed
podpisaniem każdego aneksu do Umowy przedstawić potwierdzenie powiadomienia o
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zmianach w jej treści Gwaranta lub Poręczyciela i akceptacji wprowadzonych zmian, bądź
wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie
postanowień niniejszej Umowy, dające podstawę Zamawiającemu do odstąpienia od umowy
z winy Wykonawcy.
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§9
1. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykonany przedmiot umowy
protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Strony ustalają, że miejscem odbioru dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy,
będzie siedziba Zamawiającego.
3. Po wykonaniu zamówienia, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. Strony ustalą termin przekazania przedmiotu
odbioru Zamawiającemu.
4. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji przez
Wykonawcę.
5. Przekazanie przedmiotu Umowy, odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.
6. Odbiór przedmiotu Umowy strony potwierdzają przez podpisanie bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego. Odbiór następuje wraz z przeniesieniem przez Wykonawcę
na Zamawiającego całości praw autorskich w zakresie określonym w § 13 niniejszej Umowy
do każdego utworu podlegającemu odbiorowi.
7. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nadają się do usunięcia,
Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru przekazanego mu do odbioru etapu
Umowy/Umowy do czasu usunięcia wady przez Wykonawcę. Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy czas na usunięcie wad wynoszący maksymalnie 10 dni roboczych.
8. Strony zgodnie oświadczają, iż wady, o których mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest
usunąć na własny koszt. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie
wady, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości bądź
w części bądź do zlecenia zastępczego wykonania tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
9. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w
zakresie wykonania wadliwego etapu Umowy (według własnego wyboru). Zamiast
odstąpienia Zamawiający może - według swojego wyboru - uprzednio zażądać od
Wykonawcy ponownego wykonania prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
wynoszącym maksymalnie 10 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego na ponowne wykonanie, Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w zakresie wykonania
wadliwego etapu Umowy.
10. Strony zgodnie ustalają, że w czynnościach, o których mowa powyżej winni uczestniczyć
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązuje Się do przedłożenia Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o
gotowości do odbioru końcowego wszelkich dokumentów niezbędnych do oceny
prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności wszelkie prawem
wymagane dokumenty, protokoły oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawcę sprawdzeń i badań.
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12. Strony zgodnie ustalają, iż z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, w treści którego znajdą się wszelkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie przeprowadzania czynności odbioru, jak również
terminy wyznaczone Wykonawcy na usunięcie wad lub ponowne wykonanie prac
stwierdzonych w toku przeprowadzenia powyższych czynności.
13. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający może odmówić odbioru końcowego przedmiotu
Umowy z winy Wykonawcy w sytuacji, gdy w toku wykonywania czynności odbioru
końcowego zostanie stwierdzone, iż przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z
powodu niezakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, niezgodnego z niniejszą
Umową, albo jest wykonany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
14. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wskazanych wad na swój koszt bez względu na
wysokość kosztów, jakie będzie musiał ponieść w celu ich usunięcia oraz oświadcza, iż nie
odmówi wykonania powyższych prac zmierzających do ich usunięcia.
15. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o fakcie
usunięcia wad.
OSOBY UPOWAŻNIONE
§ 10
1. Do kierowania czynnościami związanymi z realizacją przedmiotu Umowy oraz jako
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do podpisania wszelkich wymienionych w Umowie
protokołów
odbioru,
Wykonawca
wyznacza:
………………………………………………………............................................................................
2. Jako osoby odpowiedzialne za koordynację prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy
oraz upoważnione do podpisania wszelkich wymienionych w Umowie protokołów odbioru
Zamawiający
wyznacza:……………………………………………………………………………...................................................................
.........
3. Zmiana przedstawiciela każdej ze Stron musi zostać potwierdzona pisemnie i nie stanowi
zmiany Umowy.
PŁATNOŚĆ
§ 11
1. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego bez
usterek, na konto wskazane na fakturze.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 12
1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na wykonaną dokumentację na okres dwudziestu
czterech miesięcy (2 lata)
2. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr
1 do umowy.
3. Termin gwarancji i rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego.
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PRAWA AUTORSKIE

§ 13
1. Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, powstałych

wskutek wykonania Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących
samodzielne części innych utworów - stworzonych przez Wykonawcę w wyniku
wykonywania obowiązków określonych w Umowie – nabywa Zamawiający bez ograniczenia
czasowego i terytorialnego, w polach eksploatacyjnych w szczególności obejmujących:
1.1. utrwalanie utworu w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny
sposób;
1.2. zwielokrotnienie (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a
w szczególności na dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
1.3. wypożyczanie, najem, dzierżawa utworu lub wymiana nośników, na których utwór
utrwalono, wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych;
1.4. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
1.5. wprowadzanie utworu do obrotu (także w sieci Internet), w tym wielokrotne
rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach) poprzez jego emisję
telewizyjną w programach krajowych i zagranicznych stacji telewizyjnych, także
satelitarnych;
1.6. publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet);
1.7. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
remitowanie utworu, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
1.8. tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w
utworze, modyfikowanie utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów;
1.9. nadawanie utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez
stację naziemną lub za pośrednictwem satelity;
1.10. wprowadzanie utworu do pamięci komputera.
1.11. Wykorzystywanie w jakichkolwiek celach zamawiającego związanego z inwestycją, w
szczególności w celu budowy przedmiotowej inwestycji.
2. Zamawiający jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia utworów.
Nierozpowszechnianie utworów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie
powoduje powrotu praw, o których mowa w ust. 1 oraz własności przedmiotu, na którym
utwory utrwalono.
3. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania, przez czas
nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworu, co do których
autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu.
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie
wykonywania: prawa do autorstwa utworu, do udostępnienia go anonimowo, prawa do
nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do
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decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawa do nadzoru nad
sposobem korzystania z utworu.
4. Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas
nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.
5. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje nabycie prawa do wykonywania praw
zależnych przez Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
oraz nabycie prawa własności nośników, na których utrwalono utwór.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie z tytułu
przeniesienia autorskich praw majątkowych do całości utworów, praw zależnych, z tytułu
ich eksploatacji na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 oraz pozostałych uprawnień
opisanych w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający jako nabywca praw autorskich ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie. Dotyczy to tak
całości, jak i części składowych utworów.
8. Wykonawca oświadcza, że:
8.1. do opracowania, które powstało w wyniku wykonania niniejszej Umowy, w zakresie w
jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, przysługują mu nieograniczone prawa autorskie;
8.2. opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz
nie jest obciążone prawami osób trzecich.
KARY UMOWNE

§ 14
1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych za przekroczenie terminów lub
nienależyte wykonanie umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
1.1. za opóźnienie w wykonaniu zadania w wysokości 0.1% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
1.2. za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych podczas odbioru, w wysokości 0.1%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia;
1.3. za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1
% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia liczonego od daty wyznaczonej na usunięcie wad;
1.4. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych przez
Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §
5 ust.1 umowy
1.5. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5
ust.1 umowy
2. Jeżeli opóźnienie w realizacji (rozpoczęcie lub zakończenie) Umowy z winy Wykonawcy
przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, a
Wykonawca, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu
odstąpienia od umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5, ust. 1 niniejszej Umowy.
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
3.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 umowy.
3.2. za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być
zakończony.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przewyższy naliczone kary umowne.
5. Suma kar umownych z różnych tytułów nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 5 ust.1 umowy
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obciążenia karami umownymi na podstawie noty
księgowej bez podpisu Wykonawcy oraz wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar
umownych z bieżącej należności Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się uiścić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty z tytułu kary umownej na rachunek
bankowy Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisu ustępu powyższego.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 15
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
2.1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2.2. zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;
2.3. Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił
do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru wykonania zadania lub bezzasadnie
odmawia podpisania protokołu odbioru.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
➢ w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, wg stanu na
dzień odstąpienia;
6. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy, Zamawiający dokona odbioru
prac wykonanych do dnia odstąpienia, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia za
wykonaną zgodnie z wymogami niniejszej umowy część zamówienia.
§ 16
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Termin na odstąpienie od umowy dla każdej ze stron wynosi 7 dni od daty powzięcia
wiadomości o okolicznościach dających podstawę do odstąpienia, o których mowa w niniejszym
rozdziale oraz w pozostałych częściach umowy.
ZMIANY UMOWY
§ 17
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na:
2.1. wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności
niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania,
2.2. wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w
wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego.
2.3. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do
umowy jest, w szczególności:
➢ zmiana siedziby którejkolwiek ze stron,
➢ zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu
Umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
1. Karta gwarancyjna Załącznik nr1
§ 19
1. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego
§ 20
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………..
Pieczęć firmy
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……………………………..
Kierownik jednostki

GK ……………………………..

RP………………………………

PD ds. zam. publ. ………………………………

Sprawdził merytorycznie………………….

Sporządzający …………………………….....

Za uwzględnienie skutków niniejszej umowy w planie finansowym
Narodowego oraz realizację i terminowe rozliczenie odpowiada:

Świętokrzyskiego Parku

……………………………………………………………………………………………………
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