Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA PN.13/19 - WZÓR
będąca wynikiem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego
zawarta w Malborku w dniu ………………..2019 r.
pomiędzy:
Powiatowym Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku, ul.
Armii Krajowej 105/106, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego p
przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SSądowego, numer
KRS 0000280526, NIP: 579-21-33
33-296,
296, REGON: 220415305, którą reprezentuje zgodnie z wpisem w
KRS:
Prezes – Paweł Chodyniak
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
z
siedzibą
w
………………………………………..ul. ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… wpisaną do
Krajowego Rejestru
tru Sądowego prowadzonego przez……………………………………………………………………….
przez……………………………………………………………………….
REGON …………………………………………..…, NIP ……………..……………………….., KRS …………………
……………………..………………..
którą reprezentuje zgodnie z wpisem w KRS:
1. ……………………………………………………………
2. ..............................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Opracowanie dokumentacji projektowej
ektowej na przebudowę
części I-go
go piętra budynku Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych”,
wewnętrznych”, zgodnie z zapisami SIWZ do postępowania nr
PCZ.ZP.14/19 i ofertą Wykonawcy z dnia ………..2019r.
………..
2. Oferta Wykonawcy na wykonanie ww. usługi staje się integralną częścią umowy i stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Opracowanie
acowanie dokumentacji projektowej obejmuje:
1) uzyskanie aktualnej mapy zasadniczej sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych
w skali 1:500,
2) wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlano – instalacyjnej dla przedmiotu zamówienia,
3) wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz jeśli ich wykonanie będzie niezbędne dla
opracowania dokumentacji projektowej i realizacji przebudowy między innym
innymi: ekspertyza
konstrukcyjna, ekspertyza kominiarska, ekspertyza pożarowa, ekspertyza w zakresie
instalacji wod. kan. i c.o. itp.
4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa wszelkich niezbędnych
decyzji, uzgodnień, pozwoleń, odstępstw od
od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka
konieczność
5) opracowanie projektu technologicznego dla planowanego zakresu przebudów, budów
i dobudów z akceptacją rzeczoznawców, sanitarno – higieniczno – zdrowotnych oraz ppoż.
6) opracowanie koncepcji architektoniczno
architek
– programowej i uzyskanie zatwierdzenia przez
Zamawiającego
7) opracowanie projektu budowlanego z akceptacją przez rzeczoznawców d.s. ochrony
przeciwpożarowej i sanitarno – higieniczno – zdrowotnych itp., na bazie zatwierdzonej przez
Zamawiającego w/w
w koncepcji z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowę.
8) uzyskanie opinii i pozwoleń celem wydania pozwolenia na prowadzenie robót przy obiekcie
znajdującym
cym się w gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanym w strefie ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej oraz pozwolenia na budowę wg Ustawy Prawo
Budowlane.
4. Dokumentacja projektowa musi zawierać następujące elementy:
a. projekt zagospodarowania terenu,
b. projekt
rojekt architektoniczny,
c. projekt konstrukcyjny,
d. projekt instalacji wod. kan.
e. projekt instalacji c.o.,
f. projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z automatyką i
sterowaniem,
g. projekt instalacji gazów medycznych,
h. projekt instalacji elektrycznej
elektrycznej uwzględniającej instalację gniazd, instalację zasilającą
planowane urządzenia i systemy takie jak wentylatory, myjnie-dezynfektory,
myjnie dezynfektory, zmywarka
do naczyń, system sygnalizacji pożaru i system oddymiania klatek schodowych, instalację
oświetlenia podstawowego,
podstawowego, instalację oświetlenia awaryjnego, instalację oświetlenia
ewakuacyjnego, instalację oświetlenia nocnego, zasilenie projektowanej windy szpitalnej
itp.
i. projekt instalacji telefonicznej,
j. projekt instalacji strukturalnej,
k. projekt instalacji sygnalizacji pożarowej
pożarowej i oddymiania klatek schodowych, w zakresie
wynikającym z wymogów zawartych w przepisach pożarowych,
l. projekt instalacji przyzywowej,
m. projekt instalacji RTV + antena,
n. projekt instalacji kontroli dostępu, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym,
o. projektt instalacji monitoringu,
p. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
q. Opracowanie przedmiaru robót,
r. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
5. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3 zostanie dostarczona w określonej ilości egzemplarzy ttj.:
1 egz.
a. Mapa zasadnicza sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych
b. Inwentaryzacja budowlano – instalacyjna
2 egz.
c. Ekspertyzy
5 egz.
d. Projekt technologiczny
5 egz.
e. Projekty budowlane
5 egz.
f. Kosztorys inwestorski
2 egz.
g. Przedmiar robót
2 egz.
h. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
2 egz.
i. Wersję elektroniczną w/w opracowań 4 płyty CD w wersji PDF i edytowalnej
6. Dokumentacja wymieniona ilościowo w ust. 5 niniejszego paragrafu stanowi dokume
dokumentację, jaką
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach realizacji zadania. W ww. ilość nie są wliczone
egzemplarze konieczne do złożenia do odpowiedniej jednostki celem uzyskania pozwolenia na
budowę – Wykonawca zobligowany jest do przygotowania dodatkowych
dodatkowych egzemplarzy zgodnie z
wymogami prawa.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconego opracowania zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego
funkcjonalno
(tekst jedn. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ) i Prawem
budowlanym, uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia lub
inne dokumenty, wymagane
ane przepisami.
8. Dokumentacja powinna być wykonana w formie zgodnej z przyjętymi do obowiązkowego
stosowania polskimi normami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.:
a) Prawo budowlane, ustawa z dnia 07.07.1994 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi,
b) Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wraz z
aktami wykonawczymi a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r., w sprawie szczegółowego
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego
użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań
wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz.U. Nr 112 poz. 654, z późn. zm.)
d) Rozporządzena Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej,
projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. Nr
2013.1129 z późniejszymi zmianami)
e) z innymi obowiązującymi obecnie szczegółowymi przepisami prawnymi i rozwiązan
rozwiązaniami
prawno-technicznymi
technicznymi w zakresie projektowania budowlanego i instalacyjnego w obiektach
służby zdrowia, aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, a także zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz założeniami do projektowania.
§2
1. Wykonawca zobowiązujee się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 20.11.
20.11.2019 r..
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Projekt w fazie roboczej (na każdym etapie prac) należy uzgadniać
uzgadniać z Zamawiającym.
4. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: …………………………….,
e-mail: …………………………………………,
………………………………………… tel. ………………………………………..
5. Koordynatorem z ramienia Zamawiającego jest: ……………………………………
……………
e-mail: …………………………………………,
………………………………………… tel. ………………………………………..
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową
umową dokumentację objętą
umową w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1, opracowaną
opracowaną zgodnie z
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i
normami.
7. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu koncepcję projektu a Zamawiający
zobowiązuje się do wniesienia ewentualnych uwag do przedstawionej
przedstawionej koncepcji w terminie 3 dni
roboczych i wyznaczenia terminu nie dłuższego niż 5 roboczych na wniesienie stosownych
poprawek do przedstawionej koncepcji projektu. Niewniesienie uwag w terminie 3 dni roboczych
jednoznaczne jest z akceptacją koncepcji projektu przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pełną
pełną dokumentację projektową,
a Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia ewentualnych uwag do przedstawionej
dokumentacji w terminie 3 dni roboczych i wyznaczenia terminu nie krótszego niż 5 dni i nie
dłuższego niż 10 dni roboczych na wniesienie stosownych poprawek do przedstawionej
dokumentacji. Niewniesienie uwag w terminie 3 dni roboczych jednoznaczne jest z akceptacją
dokumentacji przez Zamawiającego.

9. Wykonawca po uzyskaniu
skaniu przez Zamawiającego akceptacji ostatecznej wersji dokumentacji
dokumentacjiProjektu budowlanego (wszystkie branże), złoży komplet dokumentów do odpowiedniego organu
architektoniczno-budowlanego
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Potwierdzenie złożenia
dokumentów
entów do odpowiedniego organu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do
3 dni roboczych od daty złożenia dokumentów.
10. W razie odmowy przyjęcia opracowań przez organ architektoniczno-budowlany
architektoniczno budowlany lub stwierdzenia
braków, Wykonawca zobligowany jest do ich usunięcia i natychmiastowego powiadomienia na
piśmie Zamawiającego o terminie wykonania uzupełnienia jednak nie dłuższym niż 14 dni
kalendarzowych.
11. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na okres 36 miesięcy, liczony od daty
podpisania końcowego
cowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
12. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym.
13. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.
14. Wykonawca
konawca jest świadomy odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z art. 471 i następne kc.
15. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany
jest do wykonania dokumentacji
okumentacji uzupełniającej i poniesienia w całości kosztów jej wykonania.

§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 niniejszej
umowy ustala się w wysokości …………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………) w tym
należny
eżny podatek VAT w kwocie ………… zł (słownie: …………………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty i nie podlega żadnym
przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy.
3. Wszelkie ewentualne prace dodatkowe nie objęte
objęte zakresem prac, o którym mowa w § 1 ust. 1
umowy realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego i
odrębnej umowy, określającej termin realizacji oraz wynagrodzenie Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru częściowego
częściowego prac objętych niniejszą umową przy
czym rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie końcowego
protokołu zdawczo-odbiorczego
odbiorczego bez uwag sporządzonego przez strony.
5. Podstawą do sporządzenia protokołu odbiorczego przedmiotu zamówienia określonego w
niniejszej umowie będzie dostarczenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia na budowę oraz
dokumentacji określonej w §1 ust.5
ust. w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania pozwolenia na
budowę.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone
wypłacone na podstawie poprawnie wystawionej faktury
VAT.
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu.
8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia
nia doręczenia Zamawiającemu
poprawnie wystawionej faktury.
9. Faktura wystawiona zostanie po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa w
ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, który należy dołączyć do faktury. Brak zatwierdzenia protokołu
zdawczo-odbiorczego
dbiorczego przez którąkolwiek ze stron nie uniemożliwia Wykonawcy wystawienia
faktury.
10. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

11. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca będzie miał
prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w zapłacie należności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
ale zobowiązuje się do nie zbywania długu bez zgody Zamawiającego.
§4
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie
azie 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 bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3) zajęcia majątku Wykonawcy,
4) niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu
przedmiotu umowy, pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczenia mu dodatkowego terminu,
5) w wypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z jej postanowień,
w szczególności dotyczących należytego wykonywania obowiązków umown
umownych lub w wypadku
podania przez Wykonawcę nieprawdziwych danych w zakresie posiadanych kwalifikacji
zawodowych.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % (słownie:
(słownie: dziesięć procent)
kwoty określonej w §3 ust. 1.
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent)
kwoty określonej w §3 ust. 1.
4. W przypadku
zypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w §2 ust.
1 pkt. , zapłaci on karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w §3 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia.
5. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad przedmiotu umowy, określonym
określonym w §2 ust. 9
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w §3 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia.
6. Wykonawca odpowiada do pełnej wysokości szkody powstałej na skutek wadliwości
dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo
prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przewyższającego wysokość kar
umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z należności za fakturę.
§5
1. Wszelkiee zmiany umowy, wymagają zgody stron i zachowania formy pisemnego aneksu do
umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej
najmniej jedna z okoliczności, o
której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6
2 6 Pzp., albo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp., jedna z
wymienionych poniżej okoliczności:
1) zmiana stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczony
podatek VAT
AT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury;
2) wejście w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia
umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;

3) wystąpienie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
odpowiedzialności, skutkujących
niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie, w tym
koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji nieujętej w SIWZ a niezbędnej celem
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (np. uzyskania nowych ekspe
ekspertyz/aktualizacji
uzgodnień z PSP itp). Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej niż o czas
niezbędny do uzyskania decyzji/zezwoleń wymaganych dla tego typu robót;
4) ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień, wydawania odpowiednich dec
decyzji
administracyjnych itp. na które Wykonawca nie ma wpływu a dołożył wszelkiej staranności w
celu ich uzyskania,
5) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla Zamawiającego, bez których
nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
u
6) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli
potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie
oprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
7) zmiana sposobu realizacji zamówienia, jeśli rozwiązania zaproponowane przez
Zamawiającego lub Wykonawcę przyczyni się do uzyskania wyższej jakości końcowej
zamówienia, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy.
§6
1. Wykonawca przeniesie bezpłatnie na Zamawiającego – w zakresie swojego wkładu twórczego
w wykonanie przedmiotu umowy – wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne
w rozumieniu ustawy
wy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.) w zakresie, w jakim przedmiot umowy lub jego elementy
składowe będą dziełami chronionymi tą ustawą, a ponadto wszelkie prawa, upoważnie
upoważnienia
i zezwolenia mogące odnosić się do jego elementów składowych, obejmujące prawo do
korzystania i rozporządzania jego elementami składowymi na wszelkich polach eksploatacji.
Ponadto, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw zależ
zależnych do
przedmiotu umowy oraz do zezwalania na wykonywanie tych praw zależnych osobom trzecim.
2. Przeniesienie praw autorskich odbywa się bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych
i obejmuje pola eksploatacji, wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.), w tym w
szczególności:
a) utrwalania przedmiotu umowy na wszelkiego rodzaju nośnikach;
b) zwielokrotniania dowolną techniką, również w postaci umieszcza
umieszczania na płytach
kompaktowych/DVD/Blu Ray;
c) wprowadzanie i zachowanie w pamięci komputera;
d) nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz upowszechnianie z pomocą
sieci Internet lub podobnej;
e) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu (m.in. w zakresie
wykorzystania go w publikacjach i reklamach);
f) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne
udostępnienie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez
zez siebie wybranym, za wyjątkiem publikowania dzieła w ramach
telewizyjnych bloków reklamowych nadawanych za pomocą wizji i fonii przewodowej i
bezprzewodowej, także stereofoniczne, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, w
tym także w ramach tzw. „platform cyfrowych” na całym świecie, dla odbiorców wszelkich
systemów odbioru telewizji;
g) wprowadzanie do obrotu i dystrybucji.

3. Wymienione prawa przechodzą na Zamawiającego z dniem zapłaty za przedmiot umowy.
4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że jest
jest wyłącznym właścicielem majątkowych praw
autorskich zbywanych na podstawie niniejszej umowy oraz jest uprawniony do rozporządzania
nimi bez żadnych ograniczeń w zakresie praw przewidzianych umową oraz oświadcza że żadnego
z tych praw nie przeniósł na osobę
os
trzecią.
5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich
zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji do treści i formy przedmiotu
umowy. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do zmian
zmian przedmiotu umowy
dokonanych przez Zamawiającego, przysługiwać będą Zamawiającemu.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do
przedmiotu umowy, dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, a także przen
przenosi na
Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.
7. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, Zamawiający
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których przedmiot umowy został utrwalon
utrwalony.
8. Przeniesienie przez Wykonawcę praw autorskich oraz udzielenie Zamawiającemu upoważnień i
zgód w zakresie określonym w ust. 1 – 7 powyżej, następuje w ramach wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
9. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu
Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw autorskich do przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
10. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osobę trzecią roszczeń wynikających z tytułu
naruszenia praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do
przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia
z udziału w sprawie, jak również do poniesienia wszelkich związanych z takim postępowaniem
kosztów.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy K
Kodeksu cywilnego,
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986), Ustawa
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z aktami wykonawczymi oraz Ustawa Prawa
autorskiego.
§9
Wszelkie spory wynikające z niniejszej
niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny.
W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia
będzie sąd siedziby Zamawiającego.
§ 10
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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