UMOWA nr …………….
W dniu …………… 2019r., w Łodzi pomiędzy:
Instytutem Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, instytutem badawczym, 90 – 505 Łódź,
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000060963, posiadającym NIP 724-000-02-10, REGON: 000047504, zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
dr hab. inż. Marcina H. Struszczyka – Dyrektora Instytutu
a
……………………., zarejestrowaną w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………..,
posiadającym NIP ……………, REGON: ……………. zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
………………………………………………….
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§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania programu funkcjonalno- użytkowego
do zrealizowania inwestycji pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa Laboratorium
CompositeLab, Laboratorium Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań Balistycznych na
terenie ITB MORATEX. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do
umowy.
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 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),
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane, przepisami sanitarno-higienicznymi, BHP, P.poż oraz innymi.
Przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy, jako przyszły opis przedmiotu zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zostać opisany zgodnie z art. 30 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579. ze zmianami)
oraz nie może naruszać zasad określonych w szczególności art. 29 wyżej wymienionej ustawy.
Tam, gdzie w opracowanych dokumentach zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust.
1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca
zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
§2
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1do umowy.
Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się
o zaistniałych przeszkodach, ewentualnych problemach, dodatkowych okolicznościach
w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi i normami
prawa krajowego oraz wspólnotowego.
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) zapewnienia poprawności merytorycznej oraz wysokiej jakości świadczonych usług;
b) wyznaczenia do realizacji umowy osób posiadających fachową wiedzę oraz doświadczenie,
c) niezwłocznego odpowiadania na wnioski i zapytania Zamawiającego,
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d) bezzwłocznego
i
pisemnego
informowania
Zamawiającego
o
zdarzeniach,
mogących mieć wpływ na konieczność wprowadzenia zmian w umowie;
e) bezkonfliktowej
i
sprawnej
współpracy
ze
wszystkimi
przedstawicielami
Zamawiającego;
f) pozyskania we własnym zakresie, danych koniecznych do realizacji umowy;
g) poinformowania Zamawiającego o wcześniejszym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy
i gotowości do jego przekazania;
h) wykonania przedmiotu umowy w oparciu o obowiązujące i ukazujące się na bieżąco akty
prawno – administracyjne w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, najbardziej aktualne
opracowania i dokumenty,
i) uzyskania wszelkich wymaganych opinii, załączników, uzgodnień, od wszystkich
zainteresowanych instytucji, urzędów i innych podmiotów, jak również zobowiązuje się
wykonać wszystkie inne czynności niezbędne do ich uzyskania oraz do zapewnienia warunku
kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
6. udzielania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie później niż 3 dni kalendarzowe:
wyjaśnień, odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanego PFU oraz koncepcji zadane przez
Oferentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opartego o PFU.
7. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) niezwłocznego odpowiadania na wnioski i zapytania Wykonawcy w zakresie dotyczącym
przedmiotu umowy;
b) poinformowania Wykonawcy o osobach do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego;
c) udostępnia Wykonawcy posiadanych już przez Zamawiającego dokumentów i opracowań
związanych z realizacją zamówienia inwestycji pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa
Laboratorium CompositeLab, Laboratorium Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań
Balistycznych na terenie ITB MORATEX”
d) przekazania również innych dokumentów i materiałów mających znaczenie dla wykonania
przedmiotu zamówienia, którymi będzie dysponował w trakcie wykonywania umowy. Nie
zwalnia to Wykonawcy z poszukiwania dodatkowych źródeł informacji, które służyły będą
realizacji zamówienia. Do zadań Wykonawcy należy pozyskanie we własnym zakresie, danych
i dokumentów koniecznych do realizacji umowy, w tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy
na jego wniosek stosownych pełnomocnictw;
e) Informacje i dokumenty udostępnione Wykonawcy do wglądu zostaną wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji umowy.
8. Przekazane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą wzajemnie skoordynowane
technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
§3
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowania będące przedmiotem umowy w
terminie do upływu 10 tygodni od zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego, w wersji
papierowej w 4 egzemplarzach oraz w 4 egzemplarzach na nośniku CD.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy złączony w sposób trwały (zszywaczem).
Każde opracowanie branżowe winno być oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki złożone do
odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami składania rysunków. Każde opracowanie musi
zawierać spis treści zawierający informacje o zawartości danego opracowania oraz załącznikach.
3. Kompletne opracowanie, przekazane w wersji cyfrowej, powinno być przekazane w następującym
formacie: dokumenty tekstowe winny być w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie
nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf),
dokumenty obliczeniowe należy wykonać w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem
EXCEL z otwartymi formułami oraz przekazać w formie elektronicznej Zamawiającemu.
Dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/R).
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające, że:
a. forma cyfrowa dokumentacji jest tożsama z formą pisemną.
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b. przedmiot niniejszego umowy został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia
celu któremu ma służyć.
5. Umowę w zakresie opracowania dokumentacji uznaje się za wykonaną w chwili podpisania przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego dokumentacji bez zastrzeżeń. Strony
ustalają, że terminem realizacji przedmiotu umowy jest termin protokolarnego odbioru
końcowego wykonanych prac.
6. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja, powstała na podstawie niniejszej umowy, nie
będzie naruszać praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek
naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.
§4
1. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja opracowana w ramach niniejszej umowy będzie
całkowicie oryginalna i nie będzie naruszać praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym
również będzie wolna od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować
odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dokumentacja opracowana
w ramach niniejszej umowy nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie
twórców do opracowania nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie utwory wykorzystywane przy wykonaniu przedmiotu umowy,
a które nie zostały dostarczone przez Zamawiającego lub osoby trzecie (np. urzędy), zostały
stworzone przez Wykonawcę i przysługują mu do nich wyłączne prawa autorskie.
3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazanym przedmiotem
umowy przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji
opracowanej w ramach niniejszej umowy, w zakresie:
a. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej, w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zarówno poprzez
umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w
szczególności pamięć USB, CD, DVD, czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), jak i
poprzez udostępnianie dokumentacji jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie projektu na serwerze,
jednostkach roboczych, w sieci Internet, Intranet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM);
b. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania w
postaci materialnych nośników projektu, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną
czy zapisu magnetycznego;
c. prawa do rozpowszechniania, zarówno w formie materialnych nośników, jak i w postaci
cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie,
czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
d. prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy utrwalono
przez wprowadzenie do obrotu, udzielenie licencji, użyczenie lub najem oryginału albo jego
egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji, jak i jej cyfrowej
postaci.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania
z dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy, w szczególności do dokonywania
przeróbek i adaptacji dokumentacji bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji utworu
pierwotnego (prawa zależne). Wykonawca w szczególności wyraża zgodę na dokonywanie zmian i
przeróbek w przekazanej dokumentacji wynikających z potrzeby zmiany koncepcji, rozwiązań
projektowych, materiałów, ograniczania wydatków, wprowadzania zaleceń, zwielokrotniania
projektu w postaci cyfrowej itp., jak również udostępnianie dokumentacji osobom trzecim w celu
wykonywania przez nie zleconych przez Zamawiającego zmian.
5. Dokumentacja wykonana w ramach umowy może być wykorzystywana przez Zamawiającego bez
żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych z realizacją inwestycji, a także przez osoby trzecie
po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich.
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6. Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, na
Zamawiającego następuje z momentem przekazania Zamawiającemu dokumentacji stanowiącej
przedmiot umowy.
7. Zamawiający ma prawo dalszej sprzedaży, udzielenia licencji, najmu, użyczenia dokumentacji
stanowiącej przedmiot umowy w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody
Wykonawcy i upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu zmian, adaptacji, uzupełnień i
opracowań.
8. Wykonawca, działając w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upoważnia Zamawiającego
do wykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej
umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Zamawiającego oraz odpowiada w tym
zakresie za pracowników, którzy w jego imieniu wykonują zadania na rzecz Zamawiającego. Informacje
niezbędne do realizacji umowy Wykonawca udostępnia wyłącznie tym swoim pracownikom, którym
są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.
2. Powielanie oraz kopiowanie dokumentów, zawierających informacje związane z realizacją umowy,
wymaga zgody osoby sprawującej nadzór nad realizacją umowy wskazanej w § 7 ust 1.
3. Ewentualne ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie informacji, szczególnie w formie referencji
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu wszystkich
informacji, uzyskanych i wytworzonych w trakcie realizacji umowy, utrwalonych w formie pisemnej,
elektronicznej i ich kopii oraz do trwałego usunięcia informacji przetwarzanych w formie
elektronicznej. Jednakże Wykonawca ma prawo do zachowania jednego egzemplarza informacji dla
celów archiwalnych, w tym obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
5. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż dane i materiały przekazywane mu w związku z realizacją
niniejszej umowy mogą zawierać informacje niejawne oraz informacje stanowiące tajemnicę
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim. Ponadto,
Wykonawca zobowiązuje się, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz z
innych postanowień niniejszej umowy, do zachowania poufności co do wszelkich informacji zawartych
w materiałach, do których będzie mieć dostęp, w tym do:
a) niekopiowania i niepowielania materiałów jakąkolwiek techniką ponad potrzeby niezbędne do
wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,
b) nieinformowania w sposób pośredni ani bezpośredni jakichkolwiek osób nieupoważnionych o fakcie
posiadania materiałów i ich treści,
c) nieprzekazywania i nieudostępniania materiałów w sposób pośredni lub bezpośredni osobom
nieupoważnionym,
d) zapewnienia pełnego bezpieczeństwa posiadanych materiałów przed dostępem osób trzecich,
zwłaszcza poprzez odpowiednie ich przechowywanie zabezpieczające przed zapoznaniem się z ich
treścią, skopiowaniem lub zabraniem przez osoby nieupoważnione.
6. W przypadku naruszenia postanowień ust.1-5 przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie
wszelkie skutki prawne, w tym dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych.
§6
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy na kwotę brutto …………………. zł,
słownie złotych: …………………, w tym należny podatek: 23% VAT, w wysokości ………………….. zł.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust.1 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majątkowych w zakresie wskazanym w § 3.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym
i stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego i nie ulegnie zwiększeniu w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz zawiera wszelkie koszty Wykonawcy, związane z wykonaniem
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niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera również wszelkie koszty za
wykonanie obowiązku wynikającego z § 8 ust.6.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia Zamawiającemu faktury za wykonane zadania.
5. Wykonawca wystawi fakturę, o której mowa w ust. 4 po otrzymaniu od Zamawiającego
podpisanego protokołu odbioru, zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszej umowy.
6. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
7. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek
praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę
wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie.
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§7
1. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą
oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia jest:
…………………
2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:
…………………..
§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na 48 miesięcy, na wykonane opracowania
wchodzącego w skład przedmiotu umowy. Terminy liczą się od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego dokumentacji.
2. W ramach niniejszej gwarancji:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady opracowania zmniejszające
jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie,
a w szczególności odpowiada za rozwiązania opracowania niezgodne z obowiązującymi normami,
niezgodnie ze stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego i
przepisami techniczno – budowlanymi.
b) W przypadku wystąpienia wad w opracowaniu, których nie ujawniono w czasie odbioru,
Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy
(naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych zamawiającemu),
na własny koszt, pod rygorem naliczenia kar umownych, określonych w § 9 umowy. Wykonawca
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek, żądając
jednocześnie wyznaczenia terminu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad lub usterek. W
przypadku nieusunięcia wad lub usterek w powyższym terminie, pomimo ponownego wezwania
do ich usunięcia lub odmowy ich usunięcia, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
c) Okres rękojmi wynosi 48 miesięcy, od daty odbioru końcowego dokumentacji. Odpowiedzialność
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym.
3. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.
4. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w
przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną
odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.
5. Za wadę uważa się również wadę, która doprowadzi lub może doprowadzić do powstania wady
inwestycji bądź dowolnej jej części.
6. W okresie realizacji umowy oraz udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: udzielania,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie później niż 3 dni kalendarzowych: wyjaśnień,
odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanego pfu oraz koncepcji zadane przez Oferentów w
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w systemie
zaprojektuj i buduj.
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§9
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
umownego za każdy dzień zwłoki.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie usterek.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Strony mogą za obopólną zgodą odstąpić od naliczania kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:
a) braku wniesienia poprawek przez Wykonawcę do przedmiotu umowy o których mowa w pkt. 3
w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do przedmiotu umowy,
b) nie zachowania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, bez dodatkowego wezwania.
6. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie, powierzyć wykonanie części prac
objętych niniejszą umową osobom trzecim. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i
zaniechania tych osób, jak za działania i zaniechania własne. Powierzenie prac objętych niniejszą
umową osobom trzecim nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 umowy.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przekazanej mu przez Wykonawcę
dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia poprawek w ustalonym przez strony terminie
– nie dłuższym niż 2 dni.
4. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust.1 powinno nastąpić w formie pisemnej w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o tych przyczynach pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

1.

§ 11
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących
przypadkach:
a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony
do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i
obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do
wynagrodzenia, (w takim wypadku wartość wynagrodzenia brutto pozostaje bez zmian);
b) zmiany korzystnych dla Zamawiającego, w przypadkach, gdy potrzeba zmiany wynika ze zmiany
przepisów prawa lub okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji umowy
za zgodą obu stron umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek)
dotyczące
w/w
zmian
wraz
z
uzasadnieniem
Strona
występująca
z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie najpóźniej na 7 dni przed końcem trwania
umowy.
4. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.
§ 12
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert w sprawie nr: NT/035/2019
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