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UMOWA  

 
O ŚWIADCZENIE USŁUG  

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W TYM ZE ŚRODKÓW 
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

 
tytuł umowy: Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I i II” współfinansowany 
przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 

  
nr umowy: JRP/   /K/2014 
 
Niniejsza Umowa zawarta dnia …………….. roku  w Płocku 
pomiędzy: 
„Wodociągami Płockimi” Sp. z o.o.  w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS  
0000040316, o kapitale zakładowym 177 131 000,00 zł., NIP 774-23-69-968, REGON 
610409926 reprezentowaną przez: 
 
Marka Naworskiego - Prezesa Zarządu 
Andrzeja Wiśniewskiego – Wiceprezesa Zarządu 
zwaną dalej Zamawiającym  
a 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 
2013.907), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………….. r. 

 
§ 1 

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 
a) Załącznik nr 1 - Cześć I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawcy 
b) Załącznik nr 2  - Cześć III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia  
c) Załącznik nr 3  - Oferta Wykonawcy  

 
W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają 
przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 
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§ 2 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 

pełnienie przez Wykonawcę roli Inżyniera Kontraktu Przedmiot dla robót planowanych do 
realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, 
etap I i II” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności  w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Pełnienie roli 
Inżyniera będzie się odbywać w oparciu o: Warunki kontraktowe FIDIC - Warunki 
Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego przygotowanymi i opublikowanymi przez Międzynarodową Federację 
Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. 
Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 r., 
drugie wydanie angielsko – polskie 2005r. (wersja SIDIR) lub 4. Wydanie angielsko – 
polskie niezmienione 2008, (tłumaczenie 1. Wydania 1999). 

 
Zakres robót nadzorowanych przez Inżyniera obejmuje wykonanie: 
Zadanie A1: Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody, 
realizowana w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenie Miasta Płocka, etap I” 
Zadanie B1: Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z 
oczyszczalni w Maszewie do Wisły, realizowana w ramach rozszerzenia Projektu pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II” 
Zadanie B2: Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na terenie 
oczyszczalni ścieków w Maszewie, realizowana w ramach rozszerzenia Projektu pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II” 

 
Do zakresu obowiązków Inżyniera należy w szczególności: 

 pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
 pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, w szczególności w zakresie określonym w 

art. 18 ust. 1 p. 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.); 

 pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego; 
 zarządzanie finansowe kontraktami na roboty budowlane; 
 bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym; 
 mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót 

budowlanych;  
 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada gruntowną wiedzę z zakresu warunków kontraktowych 
FIDIC, o których mowa w § 2 ust. 1, w oparciu o które będzie realizowany przedmiot 
zamówienia. 

3. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący 
Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Zamawiający ustanowi Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, który będzie upoważniony do 
zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszej Umowy oraz do 
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bezpośrednich kontaktów z Inżynierem Kontraktu. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu może 
powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić Inżyniera 
Kontraktu na piśmie. 

5. W zakresie obowiązków, które dotyczą bezpośredniego zarządzania budową i nadzoru nad 
pracą wykonawców, w przypadku różnic miedzy kontraktami, nadrzędnymi są zapisy w 
kontrakcie zamawiający - wykonawca robót. 

 
§ 3 

1. Wynagrodzenie za świadczenie Usług ustalane jest w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe 
dla każdego z zadań wymienionych w § 2 ust. 1. Na wynagrodzenie ryczałtowe składa się 
wynagrodzenie za pełnienie roli Inżyniera dla poszczególnych zadań na roboty. 
Wynagrodzenie będzie płacone jedynie dla zadań, dla których podpisano umowę z 
wykonawcą robót. 

2. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie: 
Kwotę  ………………………………..  PLN 
słownie: ………………………………. PLN 
plus VAT: ……………………………   PLN 
słownie: ……………………………………… PLN 
Wynagrodzenie brutto (w tym należny  VAT): ……………………………….. PLN 
słownie:  ……………………………………………………………………….. PLN 

 
na które składa się wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Inżyniera w następujących kwotach 
dla poszczególnych zadań: 

Pełnienie roli Inżyniera dla zadań: 
Cena  
netto  

podatek VAT 
Cena 
brutto 

Zadanie A1:     
Zadanie B1:    
Zadanie B2:    
RAZEM:    

 
3. Płatności związane z realizacją Umowy dokonywane będą w PLN. 
4. Podatek od towarów i usług zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa polskiego. 
5. Zmiana stawki VAT nie powoduje zmiany należnej kwoty wynagrodzenia netto i może 

być wprowadzona aneksem do umowy. 
 

§  4 
1. Zapłata wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Inżyniera dla poszczególnych zadań 

następować będzie miesięcznie zgodnie z podziałem na poszczególne zadania zapisanym w  
§ 3, ust.2 umowy. Wykonawca będzie upoważniony do wynagrodzenia z tytułu pełnienia roli 
Inżyniera jedynie w stosunku do zadań, dla których ostatecznie wyłoniono wykonawcę robót. 
Za datę rozpoczęcia pełnienia obowiązków Inżyniera dla danego zadania przyjmuje się dzień 
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ostatecznego zatwierdzenia wyników postępowania dla danego zadania budowlanego - 
podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę dla 
każdego zadania oddzielnie, na jego rachunek bankowy: 
……………………………………………………………, w terminie 30 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.  

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Podstawą dokonania wszelkich płatności, będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego 

Raportu miesięcznego Inżyniera dla poszczególnych zadań stwierdzone podpisami 
upoważnionych przedstawicieli stron umowy zgodnie z postanowieniami punktu 7.1. 
Załącznika nr 2 do umowy.  

5. Zamawiający będzie dokonywał płatności w następujący sposób: 
a) 90% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2, - wypłacane w „n” równych 

miesięcznych ratach po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu miesięcznego, przy 
czym „n” oznacza liczbę pełnych miesięcy licząc od daty podpisania Umowy z 
Wykonawcą Robót Budowlanych do dnia Wystawienia Świadectwa Przejęcia dla 
Kontraktu na Roboty 

b) 5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania ostatniego z Kontraktów na roboty. 

c) 5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2, po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji umowy na wykonanie usługi Inżyniera 
Kontraktu. 

6. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 
polskim. 

 
§ 5 

1. Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu umowy w okresie 48 m-cy (w tym 10 
miesięcy realizacji usług Inżyniera Kontraktu na roboty budowlane dla wszystkich części, 
okres usług Inżyniera Kontraktu  w okresie 36 m-cy  rękojmi i gwarancji jakości za wykonane 
roboty, 2 m-ce na Raport Końcowy i zatwierdzenie Raportów Końcowych po wykonaniu 
usług Inżyniera Kontraktu), z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Pełnienie obowiązków Inżyniera dla poszczególnych zadań przyjmuje się następująco (licząc 
od chwili ostatecznego zatwierdzenia wyników postępowań na wybór wykonawcy robót - 
podpisanie umowy, do chwili wydania Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługę) 

3. Niezależnie od zapisu zawartego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca będzie pełnił 
swoje obowiązki wynikające z Umowy do czasu przyjęcia przez Zamawiającego Świadectwa 
Wykonania ostatniego z nadzorowanych Kontraktów na Roboty i zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji umowy na wykonanie usługi. 

 
§ 6 

1. Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu: 
a) Raport Wstępny: złożony w ciągu 30 dni od podpisania Umowy na Usługi. 
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b) Raporty Miesięczne z realizacji Kontraktu na Roboty: składane najpóźniej do 14 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym Kontraktu na Roboty. 

c) Raport Końcowy z wykonania Kontraktów na Roboty składany w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od daty przyjęcia Świadectwa Wykonania dla każdego Kontraktu na 
Roboty. 

d) Raport Końcowy z realizacji Umowy na Usługi: złożony najpóźniej do 30 dni 
kalendarzowych od daty przyjęcia przez Zamawiającego Świadectwa Wykonania dla 
najdłużej trwającego Kontraktu na Roboty. 

2. Raporty wymienione w ust. 1 zostaną przekazane Zamawiającemu w języku polskim w 
następującej ilości egzemplarzy: 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w 
wersji elektronicznej. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od ich otrzymania, powiadomi Wykonawcę pisemnie o 
przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych Raportów, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. 

4. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 14 dni od 
daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego. 

5. W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego któregokolwiek z Raportów, o których mowa 
w §6 ust. 1, Wykonawca przedłoży w terminie 14 dni poprawiony Raport uwzględniający 
uwagi Zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania raportu poprawionego 
przyjmie go lub odrzuci z podaniem przyczyn odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na 
piśmie żadnych uwag do poprawionego raportu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, 
raport poprawiony będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 
§ 7 

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie 
sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub 
pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie. 

 
§ 8 

1. Wykonawca może proponować zmianę Kluczowych Specjalistów, przedstawionych w 
Załączniku nr 3 do Umowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę. Zamawiający, w terminie 2 
tygodni od otrzymania propozycji zmiany, zaakceptuje lub odrzuci propozycję Wykonawcy; 
przy czym brak stanowiska w tym terminie traktowany będzie jako akceptacja wskazanych 
specjalistów. Odrzucenie propozycji wykonawcy wymaga pisemnego uzasadnienia. 

2. Wykonawca zgłasza zmianę Kluczowych Specjalistów w następujących przypadkach: 
(a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty; 
(b) nie wywiązywania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy; 
(c) jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna i 

udowodni, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z 
Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę, 
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zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, nie 
krótszym niż 30 dni. 

4. W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi spełniać 
wymagania określone dla danego specjalisty w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 
§ 9 

1. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu Kluczowym Specjalistom 
na następujących warunkach: 
a) terminy urlopów zostaną uprzednio uzgodnione z Zamawiającym za wyjątkiem urlopów 

trwających jednorazowo do 3 dni roboczych. 
b) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Kluczowych Specjalistów oraz 

zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
c) wszystkie osoby zastępujące Kluczowych Specjalistów w okresie urlopu muszą być 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 
2. Do osób zastępujących Kluczowych Specjalistów znajduje odpowiednie zastosowanie treść § 

8 ust 4. 
 

§ 10 
1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z Umowy, druga strona 

może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 30 dni do wykonania z 
zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona 
do odstąpienia od Umowy. Wyznaczenie terminu powinno nastąpić na piśmie. 

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań umownych, o 
których mowa w § 1. i 2. Umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto 
(wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w §3. ust 2., po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w terminie 2 tygodni. 

3. W przypadku nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania 
umowy i zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto (wraz z 
podatkiem VAT), o którym mowa w §3. ust 2, za każdy kolejny dzień zwłoki. 

4. Jeżeli kary umowne o których mowa w ust 3 wyniosą więcej niż 10 % wartości 
wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w §3. ust 2., Zamawiający, 
po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź zażądać stosownego 
obniżenia wynagrodzenia. Odstąpienie od umowy może nastąpić  w terminie 5 dni od daty 
stwierdzenia ww. okoliczności. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% 
całkowitej wartości wynagrodzenia netto. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 
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10% całkowitej wartości wynagrodzenia netto. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17.  

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

8. Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

 
§ 11 

Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem 
nieważności i nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 
zamówień publicznych, w szczególności z jej art. 144. 

 
§ 12 

1. Ustalony w § 5 termin, może ulec wydłużeniu w przypadku niewywiązania się przez 
Zamawiającego z obowiązków określonych umową, zmiany zakresu prac oraz okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy, nieznanych w dniu zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia prac może ulec zmianie w przypadku nie uzyskania przez 
Zamawiającego i Wykonawcę niezbędnych uzgodnień i decyzji w terminach wynikających z 
Kodeksu postępowania administracyjnego. Wydłużenie terminu wykonania umowy nastąpi 
minimalnie o czas jaki był niezbędny do uzyskania niezbędnych decyzji lub uzgodnień. 

3. O fakcie wystąpienia takich okoliczności, strona zobowiązana jest powiadomić pisemnie 
drugą stronę w ciągu 7 dni od ich wystąpienia. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wydłużenie terminu, strony uzgodnią 
nowy termin realizacji. 

 
§ 13 

1. W przypadku zmiany przepisów lub wytycznych w trakcie realizacji niniejszej umowy, która 
to zmiana spowoduje konieczność dostosowania przedmiotu umowy do nowych regulacji 
prawnych lub wykonanie innych prac niż te wymienione w § 2 umowy, oraz przedstawionych 
w ofercie, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zakres prac koniecznych do wykonania 
wraz z kosztorysem. 

2. Prace realizowane przez Wykonawcę w tym zakresie traktowane będą, jako roboty dodatkowe 
i będą podlegały odrębnemu wynagrodzeniu, zgodnie z przedłożonym kosztorysem. 

3. Strony w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, ustalą nowy 
termin końcowy realizacji umowy. 

 
§ 14 

1. W terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Zamawiający przekaże Inżynierowi 
Kontraktu na czas zarządzania Projektem i pełnienia nadzoru, kopie Kontraktów na Roboty 
(wraz z załącznikami), nad realizacją których Wykonawca będzie sprawował nadzór oraz 
wszelkie znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego informacje i dokumenty istotne dla 
realizacji Umowy (dla Kontraktów realizowanych wg Czerwony Fidic - również projekty 
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budowlane, wykonawcze oraz pozwolenia na budowę). Ponadto Zamawiający przekazywać 
będzie Wykonawcy niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 7 dni) inne dokumenty i informacje 
dotyczące realizacji tychże Kontraktów na Roboty, które otrzyma Zamawiający, a jakie mogą 
być istotne dla realizacji Umowy. Kopie później zawartych Kontraktów na Roboty zostaną 
przekazane Inżynierowi Kontraktu niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 7 dni) po ich podpisaniu. 
Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu najpóźniej w dniu zakończenia umowy. 
Przekazanie i zwrot dokumentów nastąpi w formie protokołu. 

2. Na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub 
wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu 
Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego na skontrolowanie lub 
zbadanie dokumentacji dotyczącej wykonywania Umowy oraz sporządzenie z niej kopii 
zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania 
Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 15 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §3, 
autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jedn.: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późń. zm) 
powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalenie dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach 

danych, oraz każdą znaną w chwili zawarcia Umowy techniką;   
b) zwielokrotnienie dokumentacji każdą w chwili zawarcia Umowy techniką na wszelkich w 

chwili zawarcia Umowy nośnikach danych; 
c) wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarzy dokumentacji w dowolnej formie bez 

jakichkolwiek ograniczeń; 
d) wprowadzenie do pamięci komputera; 
e) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym do 

sieci Internet i do sieci intranet; 
f) najem i użyczanie; 
g) publiczne wykonywanie, wyświetlanie i odtwarzanie, publiczne udostępnianie 

dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym; 

h) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderów, oraz innego rodzaju 
prezentacje branżowe, 

2. Przeniesie autorskich praw majątkowych obejmuje również zezwolenie na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego oraz upoważnienie Zamawiającego do zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie. 

 
§ 16 
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1 W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 
§ 17  

1. Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2, tj. kwotę …………… PLN, słownie ( 
……………………………………………………………………...PLN). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia w 
formie ……………………………………………………………… 

3. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od daty 
wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia dla ostatniego Kontraktu na Roboty. 
Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji umowy na wykonanie 
usługi. 

 
§ 18 

1. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać, przez cały czas trwania niniejszej Umowy, polisy 
ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia, zawarte na własny koszt, 
ryzyko i odpowiedzialność. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy, zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 wraz z warunkami 
ubezpieczenia i dowodami opłaconych już składek oraz wykaz terminów płatności dalszych 
składek. 

 
§19 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 
polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 
WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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