OGÓLNE POSTANOWIENIA DO UMOWY
na wykonanie zamówienia publicznego:
Rozbudowa obiektów Centrum Utylizacji Odpadów w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz
z zakupem linii technologicznej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do
przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę
towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów
- etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa – „Środowisko i zasoby”, Działanie
4.1- „Gospodarka Odpadami”
w dniu ………………… roku pomiędzy Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z
o.o., z siedzibą w Lubaniu przy ul. Bankowej 8, zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym , reprezentowaną przez :
Prezesa Zarządu – Michała Turkiewicza
a ……………………………………………………………………………………………….,
z siedzibą ………………………………………………………., reprezentowanym przez :
1. ………………………………………. - ……………………………………………….
2. ………………………………………. - ………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w oparciu
o Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego
oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Rozbudowy obiektów Centrum Utylizacji Odpadów w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz
z zakupem linii technologicznej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do
przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę
towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów
- etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa – „Środowisko i zasoby”, Działanie
4.1- „Gospodarka Odpadami”
dokonał wyboru oferty Wykonawcy, na zasadach i w zakresie określonym w siwz,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w ofercie złożonej przez
Wykonawcę .
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest : Rozbudowa obiektów Centrum Utylizacji Odpadów w
formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz z zakupem linii technologicznej w ramach projektu pn.
„Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu
o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych

oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych
instalacji zagospodarowania odpadów - etap I”.
W ramach przedsięwzięcia Zamawiający wymaga, co najmniej zaprojektowania i
wykonania następujących obiektów określonych w Koncepcji zadania:
 Punktu przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych – obiekt nr 15,
 Sortowni z instalacją do mechaniczno – ręcznego przetwarzania odpadów z
selektywnej zbiórki – obiekt nr 18 wraz z dostawą i montażem linii
technologicznej,
 Płyty do kompostowania – instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych
odpadów zielonych i innych bioodpadów- obiekt nr 19 wraz z zbiornikiem
retencyjnym wód opadowych z kompostowni – obiekt nr 20,
 Innej infrastruktury technicznej , w tym w szczególności: przebudowy przyłącza
wodociągowego (m.in. obiekt W1), hydrantów, kanalizacji sanitarnej,
podczyszczania ścieków- obiekt nr 38 ,instalacji elektrycznych i teletechnicznych
(kontenerowej stacji transformatorowej- TR1), placów i dróg dojazdowych,
ogrodzeń i nasadzeń oraz montażu bram w sortowni odpadów zmieszanych- obiekt
nr 16,
 Rozbiórki istniejącej hali, schronu, instalacji (w miejscu planowanej budowy hali
sortowni)
oraz
 zapewnienia czasowego dostępu do belownicy poziomej (na potrzeby
prasowania odpadów tektury, tworzyw sztucznych, PET i chemii gospodarczej)
dostarczonej i zamontowanej w wiacie technologiczno – magazynowej –
obiekt nr 25 na okres od unieruchomienia istniejącej prasy belującej w
dotychczasowej hali linii segregacji surowców wtórnych do uruchomienia
nowej linii technologicznej. Prasa winna umożliwiać ustawienie długości beli,
wiązać automatycznie (drutem), automatyczną regulację docisku kanału
prasowania. Orientacyjny ciężar dotychczasowych bel: makulatura „gazetowa”
ok 500kg (średnio 2 bele dziennie), makulatura „karton” – ok 370 kg (średnio
6-8 beli dziennie), tworzywa sztuczne „folia” – ok 420 kg (średnio 3 bele
dziennie), PET ok. 220 kg (średnio 6 beli dziennie), chemia gospodarcza ok
280 kg (średnio 1 bela co 2 dni).
2. Przedmiot zamówienia w szczególności określają:
a) Koncepcja w zakresie objętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Wykonanie prac budowlano- montażowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa
punktu przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych, budowa płyty do
kompostowania, rozbudowa sortowni z instalacją do mechanicznego- ręcznego
przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, budowa infrastruktury towarzyszącej
dla zadania pn. . „Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania

b)

c)

d)

e)

odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby
obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów”
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa
punktu przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych, budowa płyty do
kompostowania, rozbudowa sortowni z instalacją do mechanicznego- ręcznego
przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, budowa infrastruktury towarzyszącej
dla zadania pn. . „Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania
odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby
obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla
przedsięwzięcia: „Rozbudowa punktu przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych,
budowa płyty do kompostowania, rozbudowa sortowni z instalacją do mechanicznegoręcznego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, budowa infrastruktury
towarzyszącej dla zadania pn. . „Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i
sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na
potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów”
Decyzja Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nr OŚiGP.6220.8.2016 z dnia
14 listopada 2016 r.
SIWZ wraz z załącznikami.
§3

1. Przedmiot umowy Wykonawca rozpocznie realizować od dnia ……….2018 r., a

2.

3.




zakończy w terminie do 28.12.2018 r., w tym: robót budowlanych wraz z montażem
linii technologicznych do 26.11.2018 r. Opracowana i przekazana dokumentacja staje
się własnością Zamawiającego wraz z przeniesieniem praw autorskich na
Zamawiającego.
Zakładany tryb opracowywania dokumentacji projektowej:
1 propozycja
uzgodnienia i ewentualne zmiany (w tym kolorystyki)
akceptacja
Zamawiającego
2 propozycja
uzgodnienia
akceptacja ostateczna
wersja. Procedura ta może być realizowana w ramach cyklicznych narad
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy robót, Zamawiającego,
Koordynatorów projektu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca zobowiązuje się ( bez prawa do odrębnego wynagrodzenia) do
przeprowadzenia instruktażu dot. użytkowania zamontowanych urządzeń ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących przy ich eksploatacji.
Wykonawca w dniu odbioru końcowego przekaże m.in. następującą dokumentację
powykonawczą:
instrukcję obsługi urządzeń i maszyn – po 2 egzemplarze
warunki gwarancyjne i serwisowe – 1 egzemplarz

 inwentaryzację powykonawczą- 2 egzemplarze
 zaświadczenia imienne dla przeszkolonych pracowników Zamawiającego
 deklaracje zgodności - po 1 egzemplarzu
§4
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty :
1)
Oferta Wykonawcy wraz z jej wszystkimi załącznikami,
2)
SIWZ,
3)
Pismo powiadamiające o wyborze oferty,
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:
1)
urządzić plac budowy,
2)
zabezpieczyć oznakować terenu budowy,
3)
przywrócić terenu budowy do stanu pierwotnego,
4)
zapewnić bezpieczne poruszanie się pracowników zamawiającego oraz zapewnieni
bezpieczny ruch pojazdów specjalistycznych zamawiającego w obrębie
wykonywanych robót i terenie przylegającym do placu budowy.
5)
pokryć koszty energii elektrycznej i wody.
2. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań
określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji
wymaganych tą ustawą.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru
końcowego robót.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
6. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej, a co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do
stosowanych materiałów własnych certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodność
z obowiązującymi normami lub aprobatę techniczną.
8. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić atesty na wbudowane materiały i urządzenia
najpóźniej w terminie odbioru końcowego robót.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, Strony ustalają
łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie …………………………….zł

( słownie: ……………………………………),
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy,
numer konta ………………………………………………………………………...
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić fakturami za
zakończenie odebranego zakresu przedmiotu umowy. Wystawienie faktur nastąpi na
podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego lub
częściowego, a zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.
4.Przewiduje się następujące terminy dokonania odbioru i zapłaty:
a) Odbiór częściowy i częściowa zapłata w terminie do 15.07.2018 r. w wysokości
nie przekraczającej 10% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust.1, w
terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
b) Odbiór końcowy i końcowa zapłata w terminie do (termin zakończenia+7 dni) w
pozostałej wysokości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1, w terminie 30 dni
od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§7
1.Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą stanowić kary
umowne.
2. Kary te przyjmuje się z następujących tytułów i w wysokościach:
2.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) Odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 6 ust.1 umowy.
b) Za każdy dzień przekroczenia terminowego wykonania robót - w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto;
c) Za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad - w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto;
2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:
a) Odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.1 umowy, za wyjątkiem
sytuacji przewidzianej art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych,
b) Za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru końcowego robót –
w wysokości 3,0 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy szkoda spowodowana przez Wykonawcę przekracza
wysokość kar umownych.
§8
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (poza przypadkami określonymi
w Kodeksie Cywilnym), jeżeli:
1)
Wykonawca zaniecha realizacji robót i w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez
okres 7 dni;

2)

3)

Bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął robót lub w przypadku ich wstrzymania
przez Zamawiającego nie podjął ich w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji od
Zamawiającego o podjęciu realizacji.
Wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiały niezgodne z wymogami oraz nie
reaguje na polecenia Inspektora nadzoru.
§9

1.Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej
wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ………………………w wysokości:…………..zł.
2.Zmiany zabezpieczenia formy należytego wykonania umowy mogą być wykonywane z
zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.
3.Zwrot wniesionego należytego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane w wysokości
70% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1
4. Pozostała kwota w wysokości 30% zostanie zwrócona wykonawcy w terminie 15 dni po
upływie okresu rękojmi (gwarancji).
§ 10
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych
przedmiotu umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady.
2. Wykonawca udziela gwarancji:
- dla zamontowanych maszyn i urządzeń, dla obiektów budowlanych placów i instalacji minimalny okres …. miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego
od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli
wykonany przedmiot umowy ma wady 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 dokumentacją robót
posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym
6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych kontroli, konserwacji i
napraw dostarczonych urządzeń w miejscu ich zamontowania, zapewni dostawę do miejsca
zamontowania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania
zadań w okresie gwarancji i/lub rękojmi.
7. Wykonawca dostarczy zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót harmonogram
okresowych kontroli, plan konserwacji, przeglądów w okresie gwarancyjnym i

pogwarancyjnym, program prac naprawczych, które nie mogą być sprzeczne z ww.
dokumentami i nie spowodują utraty gwarancji.
8. W przypadku planowania zakończenia przez wykonawcę (lub podwykonawcę) produkcji
materiałów eksploatacyjnych lub części zapasowych, wykonawca poinformuje o planowanym
zakończeniu produkcji części zapasowych w terminie wystarczającym dla zaspokojenia przez
zamawiającego jego potrzeb w tym zakresie jednak nie krótszym niż 6 miesięcy.
9. Powyższe postanowienia nie zwalniają wykonawcy z zobowiązań wynikających z rękojmi
i gwarancji.
§ 11
Rozliczenie robót, formy faktur, terminy ich wystawiania oraz terminy zapłaty ustala się
w następujący sposób:
1) Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się fakturą przejściową oraz końcową
wystawioną po dokonanym odbiorze robót.
2) Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu
przedmiotu umowy . Odbiorowi częściowemu podlegają roboty w zakresie uzgodnionym z
przedstawicielem Zamawiającego według uzgodnień na budowie.
3) Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiającego protokół odbioru końcowego.
4) Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiającego protokół odbioru częściowego.
5) Odbiór końcowy robót zostanie rozpoczęty komisyjnie w ciągu 7 dni od daty
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru,
potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego oraz po dostarczeniu przez
Wykonawcę certyfikatów, atestów i aprobat technicznych na wbudowane materiały.
Dokumenty te Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w trzech egzemplarzach.
6) Odbiór częściowy robót zostanie rozpoczęty komisyjnie w terminie uzgodnionym z
przedstawicielem Zamawiającego według uzgodnień na budowie.
7) Stwierdzone przez Zamawiającego, w czasie dokonywania odbioru końcowego lub
częściowego robót, wady i usterki usuwa oraz koszty ich usunięcia pokrywa z własnych
środków Wykonawca.
8) Termin usunięcia wad i usterek wynosi 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego o tym fakcie.
9) W przypadku nie usunięcia wad w ustalonym przez strony terminie Zamawiający może
wyznaczyć wykonawcę zastępczego, a kosztami robót związanych z usunięciem usterek
i wad obciążyć Wykonawcę lub pokryć je z zabezpieczenia złożonego przez Wykonawcę.
10) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek nadających się do usunięcia
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, poczyni ustalenia co do jakości robót,
sporządzi wykaz wszystkich ujawnionych wad i usterek wraz z ewentualnymi terminami
ich usunięcia.
11) Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia
Zamawiający może:
a) Obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, jeśli wady te umożliwiają

użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) Odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeśli
wady te uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
12) Zamawiający wypłaci należne kwoty za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni
od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury końcowej przelewem na konto
Wykonawcy znajdujące się w …........................................................nr konta
…………………….
13) Zamawiający wypłaci należne kwoty za wykonanie części przedmiotu umowy w terminie
30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury przejściowej przelewem na konto
Wykonawcy znajdujące się w …........................................................nr konta
…………………….
14) Za zwłokę w terminowej zapłacie należności za przedmiot umowy Wykonawca może
dochodzić ustawowych odsetek.
15) Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy bez wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego.
§ 12
Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy nastąpić może na skutek:
1) Rażących błędów w sztuce budowlanej związanych z realizacją robót.
2) Użycia niewłaściwych materiałów, innych niż określone w przyjętej ofercie.
3) Nieprzestrzeganie postanowień norm i warunków technicznych oraz instrukcji
i przepisów BHP wykonywania robót budowlano-montażowych.
4) Nieprzestrzeganie warunków technicznych, które mogą spowodować utratę
udzielanych przez ich producentów gwarancji.
5) Niewłaściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót.
6) Wykonywania robót przez podwykonawców bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 13
1. Wykonawca powierza do wykonania podwykonawcy następujący zakres rzeczowy
zadania :
a) .................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................
c) .................................................................................................................................
2. Zakres robót wykonywany przez podwykonawcę i określony w ust.1 podlega rygorom
odpowiedzialności określonym w art.6471 KC.
3. Zamawiający nie dopuszcza zlecenia części zamówienia na inny zakres robót, niż
określony w ofercie i niniejszej umowie.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu przedmiotu
zamówienia realizowanego przez podwykonawców oraz zobowiązuje się zapłacić
wynagrodzenie podwykonawcy.
§ 14

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad robotami sprawować będzie Inspektor nadzoru
………………………………………………………………………..
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ………………………………….
3. Ustanowiony Kierownik działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie – Prawo
Budowlane dla kierownika budowy.
§ 15
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażonej na
piśmie, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian przewidzianych
w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu.
4. Zmiany umowy przewidziane w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wymagają ich odpowiedniego udokumentowania i zawarcia stosownego
aneksu do umowy.
§ 16
1. Oprócz przypadków określonych w księdze trzeciej tytuł XV Kodeksu Cywilnego,
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. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia § 7 ust. 2.2.
litera a nie mają wówczas zastosowania.
§ 17
1. Opracowana i przekazana dokumentacja staje się własnością Zamawiającego wraz
z przeniesieniem praw autorskich na rzecz Zamawiającego w celu ich wykorzystania.
Wykonawca przeniesie w ramach wynagrodzenia na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do przedmiotu umowy, w tym prawo wprowadzenia do obrotu, utrwalanie i
zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i
udostępnienie. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z
dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą odbioru końcowego bez
zastrzeżeń. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw
majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz
upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim zależnych praw autorskich.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie obowiązywania umowy, jak i również po jej
ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej

umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim, z wyłączeniem uprawnionych organów
kontroli, chyba że otrzyma wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego.
3. Wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z
wykonywaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością Zamawiającego.
Wykonawca zwróci je Zamawiającemu w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania
umowy.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych.
§ 19
Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy strony poddawać będą
rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.
§ 20
Umowę niniejszą wraz z załącznikami wymienionymi w § 4 sporządzono w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.
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