Umowa Nr ………….
zawarta dnia ………… r. w Łapach
pomiędzy
Gminą Łapy z siedzibą w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 reprezentowaną przez:
Burmistrza Łap – Krzysztofa Gołaszewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Marty Sokół
zwanym dalej „Zamawiającym”,
Regon 050659094, NIP 9662106860
a
…..…………………………………………………………………………………………..,
reprezentowaną przez:
………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
Regon ……, NIP ……,
zwanymi łącznie Stronami,
w wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do opracowania dokumentację techniczną na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Armii Krajowej oraz pełnienie
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych”
2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w opisie przedmiotu
zamówienia w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej załącznik do
umowy.
§2
Termin realizacji zamówienia
Ustala się następujące terminy wykonania umowy:
1)
rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy;
2)
termin zakończenia - przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji - do dnia
30.09.2020 r.
3)
wykonanie usługi nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia realizacji robót
budowlanych do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych.

1.
2.
3.
4.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości …… PLN (słownie: ….. zł ) obejmujące należny podatek VAT 23% w
kwocie ….. zł (słownie: …….. zł),
Wynagrodzenie określone w ofercie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość kosztów
oraz wszystkie ryzyka związane z realizacją zamówienia oraz koszt pełnienia usługi
nadzoru autorskiego i przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, za wyjątkiem ustawowej zmiany
stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana podatku VAT nastąpi na podstawie
aneksu do Umowy, podpisanego przez obie strony Umowy.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane będzie na podstawie faktury,
wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu opracowana, na podstawie podpisanego
przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku stwierdzenia podczas
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odbioru wad lub usterek możliwych do usunięcia, rozliczenie nastąpi po protokolarnym
potwierdzeniu ich usunięcia.
Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół końcowy.
Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę jako nabywcę należy wskazać Gminę Łapy,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, NIP 9662106860, a jako odbiorcę Urząd
Miejski w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24.
Płatność nastąpi przelewem przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności na
konto Wykonawcy nr …………………………………. w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca wykona opracowanie z należytą starannością, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.
Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie materiały i niezbędne informacje
potrzebne do wykonania opracowania, znajdujące się w zasobach odpowiednich
instytucji.
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie opracowania i pełnienie usługi nadzoru
autorskiego zgodnie z:
1)
warunkami określonymi w SIWZ i umowie,
2) warunkami określonymi w decyzjach i postanowieniach, uzyskiwanych w trakcie
wykonywania zamówienia,
3) wymogami ustaw: z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. 2019 poz. 1186
ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1943 ze zm.) i związanymi z nimi przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) organizowania i uczestnictwa we wszystkich spotkaniach związanych z przedmiotem
zamówienia określonych w SIWZ,
2) uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji i ponoszenia kosztów
z tym związanych,
3) sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
4) uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań zastosowanych w opracowaniach,
5) wprowadzenia do opracowań zmian, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego
i które nie naruszają obowiązującego prawa,
6) świadczenia usługi nadzoru autorskiego, w tym m.in. udzielania wyjaśnień
i odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników postępowań w zakresie
dotyczącym opracowanej dokumentacji,
7) w sytuacji, gdy Zamawiający nie przeprowadziłby przetargu na realizację zadania
wymienionego w § 1 ust.1 do 6 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia
i upłynąłby okres ważności wartości zamówienia wynikający z art. 35 ust. 1 ustawy
Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego
zaktualizowania kosztorysu na termin określony przez Zamawiającego

§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona osobiście następujące części/całość przedmiotu umowy:
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części przedmiotu
umowy………….……… …………………………………………
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
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przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Wykonawca spełniając warunki określone w §5 ust. 5 – 6 może:
1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie
wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli
np. osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie dają rękojmi należytego
wykonania powierzonych podwykonawcy części zamówienia.
6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w SIWZ.
§6
Odbiór opracowania
1. Ustala się następujące etapy odbioru dokumentacji:
1) przekazanie opracowania/dokumentacji danego etapu wraz z wykazem opracowań
podpisanym przez Wykonawcę, które następuje przy piśmie lub w siedzibie
Zamawiającego w obecności jego przedstawiciela;
2) odbiór opracowania/dokumentacji, który następuje z chwilą podpisania przez obie
strony protokołu zdawczo-odbiorczego, po sprawdzeniu przez Zamawiającego
kompletności dokumentacji.
2. W przypadku stwierdzenia braku dokumentów, uzgodnień, opinii lub innych elementów
określonych w SIWZ i obowiązujących na dzień przekazania przepisach prawnych,
Zamawiający zażąda ich uzupełnienia bez podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji i protokołu zdawczo-odbiorczego nie
oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowań
i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia.
4. Każdorazowo, w przypadku pisemnego stwierdzenia wad opracowania Zamawiający
określa termin ich usunięcia.

1.
2.
1)
2)

§7
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień
zawartej umowy:
W zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec
podwyższeniu,
W zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
1) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania
przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania,
w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego
wniosku o ich wydanie;
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2) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu
administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie
przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne
celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy;
3) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich,
które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów
sieci;
4) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego
uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy;
5) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych,
gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez
Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy;
6) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania;
7) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika
z Umowy,
8) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz
lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,
których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,
9) wystąpienia siły wyższej, przez co strony rozumieją wystąpienie zdarzeń i
okoliczności, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się
zabezpieczyć, w zakresie, w jakim ma to wpływ na wykonanie Umowy w
przewidzianym w niej terminie.
3. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 2 może nastąpić z inicjatywy
Zamawiającego lub na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku Wykonawcy,
przedłożonego do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności,
o których mowa w ust. 2, lecz nie później niż 7 dni od zaistnienia tych okoliczności.
Zamawiający może zaakceptować taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia
wniosku przez Wykonawcę, przy czym stanowi to uprawnienie, nie zaś obowiązek
Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.
4. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać:
1) dokładny opis okoliczności określonych w ust. 2, których zaistnienie powoduje
konieczność zmiany umowy,
2) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do kontynuacji i sfinalizowania
zamówienia,
3) materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje opracowań i innych
zobowiązań umownych.
5.
Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do
osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby
inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu przez Wykonawcę oraz gdy Wykonawca otrzymałby w ramach
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kryterium oceny ofert „Doświadczenie projektanta branży drogowej” co najmniej tyle
samo punktów za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej
w ofercie.
Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał
Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już
zasobami wskazanego w ofercie podmiotu jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot
spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.

§8
Kary umowne
1.
Wykonawca zapłaci kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z powodów, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy,
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu, wyznaczonego
na usunięcie wad;
4) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od
upływu terminu na przystąpienie do usunięcia wad.
2.
Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem §
10 ust. 1. pkt. 3
3.
Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
4.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§9
Odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane
opracowania na okres 3 lat.
2. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty
spisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
w
opracowaniach w terminie 14 dni od dnia ich pisemnego stwierdzenia, jeżeli będzie to
możliwe technicznie lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego.
4. W ramach gwarancji jakości Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich
wad w opracowaniach, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z:
1) nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego
części, lub
2) jakiegokolwiek błędnego działania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi także po
terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę w opracowaniach przed upływem
tego terminu.
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6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach, ujawnionych w okresie rękojmi
i gwarancji jakości, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
7. Wszelkie konsekwencje błędów w opracowaniach z winy Wykonawcy, w tym również
finansowe, ponosi Wykonawca. Dotyczy to również kosztów wykonania robót nieujętych
w dokumentacji z winy Wykonawcy przedmiotu umowy.
§ 10
Odstąpienie od realizacji umowy
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia,
2) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację przedmiotu
umowy i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,
3) zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach i w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
4) Wykonawca realizuje opracowania w sposób niezgodny z postanowieniami umowy
i dokonywanymi w formie pisemnej uzgodnieniami,
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę lub Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz kompletnych opracowań
wykonanych i przekazanych do dnia odstąpienia wraz z zestawieniem proponowanego
wynagrodzenia za poszczególne opracowania i przedłoży je Zamawiającemu w terminie
7 dni od dnia odstąpienia od umowy. Wartość poszczególnych opracowań będzie
podlegać negocjacjom.
2) Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze
stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół
inwentaryzacji opracowań wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za
zinwentaryzowane opracowania. Protokół inwentaryzacji opracowań stanowić będzie
podstawę do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego i wystawienia faktury.
Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego i zapłata wynagrodzenia za wykonane do
dnia odstąpienia od umowy opracowania nastąpi po dostarczeniu oświadczenia autorów
dokumentacji o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego.
3. W przypadku nie sporządzenia zestawienia wykonanych prac i opracowań w terminie,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Zamawiający samodzielnie wykona zestawienie
wykonanych opracowań wraz z ich wyceną oraz protokołem zdawczo – odbiorczym
i przekaże przy piśmie Wykonawcy. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego jest
warunkiem koniecznym do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy opracowania. Brak odpowiedzi na
pismo Zamawiającego w terminie 7 dni będzie traktowane jako oświadczenie Wykonawcy
o przeniesieniu praw autorskich do wykonanych opracowań na Zamawiającego na
zasadach określonych w § 11 umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od powzięcia informacji
dotyczącej przyczyny odstąpienia.
§ 11
Prawa autorskie
1.
Jeżeli w wyniku wykonania niniejszego zamówienia powstanie utwór w rozumieniu
prawa autorskiego, to Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie
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prawa majątkowe do całej dokumentacji projektowej, zarówno wykonanej bezpośrednio
przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty działające na jego zlecenie („Prawa
Autorskie”).
2.
Prawa autorskie majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstała w
wyniku wykonania niniejszej umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie
o przekazaniu praw autorskich podpisane przez wszystkich autorów dokumentacji.
3.
Przejście praw autorskich o których mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie pola
eksploatacji, a w tym w szczególności:
1) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, oraz
techniką cyfrową w tym m. in. poprzez dyskietki, CD – Romy, DVD, taśmy
magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne
(w tym tzw. papier elektroniczny),
2) wprowadzenie do pamięci komputera,
3) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej
sieci komputerowej,
4) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,
5) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
przedmiotu objętego projektem przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji
projektów wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 obejmuje także wynagrodzenie z tytułu
przeniesienia Praw Autorskich do dokumentacji projektowej na Zamawiającego oraz
własności utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego.
5.
W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek
roszczeniem
w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca
będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez
Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.
6.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze
szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.
7. Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów
opracowanych w ramach niniejszej umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody
na:
1) korzystanie z opracowań tych utworów oraz na rozpowszechnianie tych opracowań,
2) dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji
i uzupełnień utworów (opracowań utworów),
3) wykonywanie pozostałych praw zależnych do utworów.
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wyłączne wykonywanie zależnych
praw autorskich, o których mowa w ust. 7 oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne
prawo zezwalania na wykonywanie tych praw.
§ 12
Postanowienia końcowe
1.
Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określonego
w § 1 umowy osobami uprawnionymi do uzgodnienia szczegółów są:
1) ze strony Zamawiającego: Krzysztof Dudziński – z-ca burmistrza Łap
Katarzyna Trzaska – inspektor ds. inwestycji drogowych
2) ze strony Wykonawcy: ……..
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa autorskiego i praw pokrewnych, Prawa zamówień
publicznych.
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3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca
siedziby Zamawiającego.
4. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część są:
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 Oferta wykonawcy.
 Oświadczenie Wykonawcy.
 Oświadczenie Podwykonawcy.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Zamawiający

Wykonawca
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