Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ZDW.N4.362.27.2021

Wzór UMOWY nr ZDW.N4.362.27.2021
zawarta w dniu …………………. pomiędzy:
Województwem Kujawsko – Pomorskim Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP 9561969536
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:
Przemysław Dąbrowski
- Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg
- Głównego Księgowego
a
…………………………………………………….
łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”.
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dokonał wyboru
oferty Wykonawcy i została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.

4.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kolizji
gazociągu oraz przyłączy gazowych, dla zadania:
„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się
w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 273”
W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować:
1) Projekt wykonawczy – 4 egz.
2) Kosztorys inwestorski – 4 egz.
3) Kosztorys ofertowy – 4 egz.
4) Przedmiar robót – 4 egz.
5) SST – 4 egz.
Projekt wykonawczy wykonać zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi Nr
PSGBY.ZMSM.763.017.o.21 z dnia 12.04.2021r. i w uzgodnieniu z Polską Spółką
Gazownictwa sp. z o.o.
Zastosowane rozwiązania projektowe powinny umożliwić wykonanie robót w ramach
istniejącej decyzji ZRID, lub w ramach zgłoszenia wykonania robót do organu
administracji architektoniczno-budowlanej.
Strony zobowiązane są do:
1) współdziałania w realizacji przedmiotu umowy,
2) wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach,
w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązany będzie do zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw
formalnych w zakresie objętym wezwanie do pomocy przez Wykonawcę, gdzie udział
Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też udzielenia Wykonawcy przez
Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.
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§2
Termin wykonywania umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 90 dni od podpisania umowy.

1.

2.
3.

4.
5.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§3
Wartość przedmiotu umowy
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
……………… PLN
powiększonej o podatek VAT (23%)
………………. PLN
co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto:
……………….. PLN
Kwota wynagrodzenia została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy z dn. …………….
Wynagrodzenie określone w ust. 1, zostało wyliczone przez Wykonawcę na podstawie jego
własnej kalkulacji, odpowiada zakresowi całości usług wymaganych do wykonania
przedmiotu umowy oraz kosztom związanym z realizacją przedmiotu umowy
Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
§4
Zasady rozliczeń i płatności
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za
datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na
rachunek Wykonawcy.
Faktury wystawiane będą w następujący sposób: nabywca: Województwo Kujawsko –
Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, odbiorca: Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający
informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
poprzez
Platformę
Elektronicznego
Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.
Zamawiający nie dopuszcza odbioru i płatności częściowej.
Podstawą wypłaty wynagrodzenia, będzie protokół odbioru końcowego, który zostanie
sporządzony po wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu umowy.
Wykonawca do obioru końcowego przedmiotu umowy przedłoży oświadczenia:
1) że dostarczony projekt wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostaje wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2) że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,
3) o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru,
specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych, że zawartość wersji elektronicznej
jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.
Fakt podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, nie wyłącza
odpowiedzialności Wykonawcy za wady projektu, które zostaną ujawnione w trakcie
Strona 2 z 9

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ZDW.N4.362.27.2021

realizacji robót budowlanych w oparciu o dokumentację sporządzoną przez Wykonawcę.

1.
2.
3.

4.

1.

2.
3.

1.
2.

3.

4.

§5
Nadzór nad realizacją umowy, zasady przesyłania korespondencji
Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest
p. Joanna Różyczka – Wydział Inwestycji, tel. 52 3705736
Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest
…………………………………………..
Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja winna zostać
opatrzona tytułem i numerem umowy oraz przekazywana drogą elektroniczną, osobiście
lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe.
Strony zobowiązane są do niezwłocznego potwierdzania otrzymania korespondencji
otrzymanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie zwrotnej
wiadomości o treści: Potwierdzam otrzymanie korespondencji. W przypadku gdyby
Wykonawca nie potwierdził otrzymania korespondencji w sposób wskazany powyżej,
korespondencję uznaje się doręczoną w momencie nadania.
§6
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej aktualizacji harmonogramu prac w
terminie 7 dni od daty wystąpienia przesłanek do jego aktualizacji lub na żądanie
Zamawiającego.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do udziału w
radach projektu/naradach roboczych na każde żądanie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt materiały
wyjściowe do projektowania a także wszystkie niezbędne materiały, decyzje, pozwolenia,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, warunki, jeżeli są wymagane do zrealizowania
przedmiotu umowy.
§7
Gwarancja
Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru
końcowego.
W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
W przypadku gdyby Wykonawca nie przystąpił do usuwania wad w terminie
wyznaczonym, Zamawiający zleci usunięcie wad podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt
Wykonawcy, bez odrębnego wezwania.
Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji do aktualizacji kosztorysów (ważność 6
miesięcy od dnia sporządzenia). Czas realizacji aktualizacji – dla kosztorysów 14 dni od
dnia wezwania, chyba, że z procedur administracyjnych wynikać będzie dłuższy termin.

§8
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
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1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 - za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) w przypadku zwłoki w usunięciu wad dokumentacji – w wysokości 0,05%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki,
3) w przypadku nieterminowej realizacji któregokolwiek z obowiązków dla którego umowa
określa termin realizacji, w wysokości 150,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy na radzie
projektu/naradzie/spotkaniu w wysokości – w wysokości 150,00 zł za każdy przypadek,
5) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości umownej brutto.
Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 2 które Zamawiający może nałożyć
na Wykonawcę, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne
poniesione szkody przekraczające wysokość kary umownej.
Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo
potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym, na co Wykonawca podpisem pod
umową wyraża zgodę.
Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego
wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej okoliczności, jeżeli:
1) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14
dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal
wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy, Opisem
przedmiotu zamówienia oraz wskazaniami Zamawiającego,
3) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy, czy innych czynności składających się na
przedmiot umowy, przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakończenia określonego
w umowie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
4) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10 % wynagrodzenia brutto,
5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania
części umowy,
2. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 4) jest odstąpieniem z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać
uzasadnienie.
4. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności
uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia
wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę
zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień
termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia
tych wyjaśnień.
5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.
§ 10
Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje w szczególności możliwość dokonania następujących zmian:
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) 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,
b) 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,
c) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich,
które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od
gestorów sieci,
d) 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,
e) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci
energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia
realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,
f) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,
g) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów,
co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań
wynikających z umowy,
h) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,
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i) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy
wynika z umowy,
j) zmiany opisu przedmiotu umowy lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie
realizacji umowy,
k) 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,
l) wystąpienia warunków siły wyższej, w szczególności związanych z epidemią, które
uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie
Termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane
okoliczności wpłynęły na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to
jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.
2) Zmiana przedmiotu umowy: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczna
okaże się zmiana jego opisu, której wprowadzenie jest wynikiem:
a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a
wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie
przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych,
b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu umowy, które nie były przewidziane w pierwotnym Opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest
zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,
c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania
ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym
w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z
Opisu przedmiotu zamówienia,
d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w
Opisie przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub
technologiami.
Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy poprzez
zmianę obowiązków Wykonawcy lub Opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede
wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych,
technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany
materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem że
wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz
ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu umowy.
3) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i
usług (VAT).
3. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie
traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy
do przedłużenia terminu wykonania umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa
w wykonywaniu umowy będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawców, wywołanego epidemią. Taka przerwa, będzie uprawniała Wykonawcę do
przedłużenia terminu wykonania umowy. Wykazanie i udokumentowanie powyższych
okoliczności obciąża w całości Wykonawcę.
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4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 11
Prawa autorskie
1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w rozumieniu
ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia,
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,
2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie
z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi
opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1 następuje:
1) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego w ramach każdego
z Etapów (do nabycia praw nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego
przekazywanych utworów, ani dodatkowego oświadczenia twórcy w tym zakresie),
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
następujących pól eksploatacji:
− użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich
w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności
przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do
wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SWZ, innym
wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,
osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
− utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
− zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
− wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
− wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania
całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
− nadawania za pośrednictwem satelity,
− reemisji,
− wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,
− wykorzystania w utworach multimedialnych,
− wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych
i reklamy,
− wprowadzania zmian i skrótów,
− sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
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− publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
− wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją
w szczególności w celu budowy,
− dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych
w związku z realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak
zmienioną dokumentacją,
− wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do rozbudowy,
przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian
całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć
będzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,
− prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie
na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości
w związku z realizacją przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym
albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu
umowy lub jej części, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas
Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu
wszelkie poniesione przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na
rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu
wraz z kosztami zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży
obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów stwierdzonych prawomocnym wyrokiem
sądowym, z wyłączeniem z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez
uprzedniej zgody Wykonawcy.
Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych
praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 12
Ochrona danych osobowych
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w
dalszej części „Rozporządzeniem”), dane osobowe pracowników (współpracowników) do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
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które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane
poufne”).
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów
prawa lub Umowy.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy.
§ 14
1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne
naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na
wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie
Konsorcjum.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1) Harmonogram prac
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