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WZÓR  UMOWY  OKRE LAJ CY  WARUNKI  NA  JAKICH  UMOWA  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO ZOSTANIE ZAWARTA

Uwaga! Nale y jedynie wype ni  wzór umowy.
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci nanoszenia adnych zmian we wzorze umowy.

UMOWA NR P/PU/2015/2
W dniu .......................  w Lublinie pomi dzy Gmin  Miasto Lublin, w imieniu której dzia a Zarz d Nieruchomo ci
Komunalnych maj cy siedzib  w Lublinie przy ul. Grodzkiej 12 zwany dalej w tek cie ’’Zamawiaj cym’’

reprezentowany przez :

mgr in . Henryka acka - dyrektora

a ..................................................................................................................................
                                                               ( nazwa podmiotu b cego Wykonawc  )

maj cym sw  siedzib  w  ............................................................................................
( adres Wykonawcy )

zwanym dalej w tek cie  ‘’Wykonawc ’’ reprezentowanym przez :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
( imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli )

w rezultacie dokonania przez Zamawiaj cego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zosta a zawarta

umowa o nast puj cej tre ci :

§ 1
1. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania opracowanie audytów energetycznych z inwentaryzacj

architektoniczno-budowlan  w formie uproszczonej (dla potrzeb audytu) budynków wed ug za cznika nr 2 do

umowy.

2. Przedmiot zamówienia okre lony w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z SIWZ, zasadami wiedzy technicznej,

obowi zuj cymi przepisami i normami oraz z nale yt  staranno ci  w odniesieniu do ich wykonania, bezpiecze stwa,

dobrej jako ci i w ciwej organizacji.

3. Formularz ofertowy oraz  szczegó owy wykaz budynków obj tych przedmiotem zamówienia stanowi  za czniki do

umowy.

4. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ilo ci budynków stanowi cych przedmiot

zamówienia, przy czym zmiany te nie b  powodowa  zwi kszenia ilo ci budynków. Zmiany takie nie powoduj

naliczania kar przez Wykonawc .

§  2
Termin zako czenia przedmiotu umowy ustala si  na ………………….  (nie pó niej ni  07.12.2015r.)

§  3
1. Wykonawca b dzie wykonywa  przedmiot umowy przy u yciu w asnych materia ów, narz dzi i sprz tu.

2. Wykonawca we w asnym zakresie doprowadzi miejsce realizacji zamówienia do nale ytego porz dku.

3. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody powsta ej ze strony Wykonawcy wszelkie koszty z tym zwi zane

ponosi Wykonawca.

                                                         §  4

1.  Sporz dzona dokumentacja b dzie podlega  odbiorowi, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiaj cego.

2.  Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, winna by  zaopatrzona w pisemne o wiadczenie o jej wykonaniu zgodnie z

Prawem budowlanym art. 62 oraz Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia

1999 r. w sprawie warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych, przepisami (w szczególno ci

zawartymi w § 18 niniejszej umowy) oraz zasadami wiedzy technicznej i e zostaje wydana w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, któremu ma s .

Pisemne o wiadczenie, o którym mowa wy ej, stanowi integraln  cz  przedmiotu odbioru.
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§ 5
Wykonawca zobowi zuje si  wykona  si ami w asnymi pe ny zakres umowny.

§ 5 *)

1. Wykonawca zobowi zuje si  wykona  przedmiot umowy si ami w asnymi oraz przy pomocy podwykonawców.

2. Przy pomocy Podwykonawców Wykonawca wykona nast puj cy zakres rzeczowy robót:

1) ............................................................. ( okre li  zakres rzeczowy )

2) .............................................................

3) .............................................................

3. Pozosta y zakres robót Wykonawca wykona si ami w asnymi.

4. Przed zawarciem umów z Podwykonawcami Wykonawca na danie Zamawiaj cego zobowi zuje si  udzieli  mu
wszelkich informacji dotycz cych Podwykonawców.

5. Do zawarcia umowy z Podwykonawc , jak i z dalszym Podwykonawc , wymagana jest zgoda Zamawiaj cego.
Zamawiaj cy udzieli zgody niezw ocznie po przedstawieniu mu przez Wykonawc  umowy z Podwykonawc  lub
projektu umowy wraz z cz ci  dokumentacji dotycz  wykonania robót okre lonych w umowie lub projekcie.

6. Zapisy umowy Wykonawcy z Podwykonawc  i dalszym Podwykonawc  nie mog  narusza  postanowie  niniejszej
umowy.

7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowi zany do czy  zgod  Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre ci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo powinien w szczególno ci spe nia  nast puj ce wymagania:

1) mie  form  pisemn

2) by  zgodny z przepisami prawa, w szczególno ci z Kodeksem Cywilnym i ustaw  Prawo zamówie
publicznych

3) zawiera  postanowienia umo liwiaj ce Zamawiaj cemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
przedmiotu umowy przez Podwykonawc  lub dalszego Podwykonawc

4) dok adnie okre la  zakres robót powierzonych do podwykonawstwa oraz terminy ich wykonania

5) zawiera  termin zap aty wynagrodzenia nie d szy ni  30 dni od dnia dor czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzaj cej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, us ugi lub roboty budowlanej

6) nie mo e wy cza  odpowiedzialno ci Wykonawcy wobec Zamawiaj cego za realizacj  ca ci przedmiotu
umowy

7) zawiera  warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, na zasadach
okre lonych niniejsz  umow

8) nie mo e zawiera  postanowie  sprzecznych z niniejsz  umow

9) nie mo e zawiera  postanowie  uzale niaj cych uzyskanie przez podwykonawc  p atno ci od Wykonawcy
od zap aty przez Zamawiaj cego Wykonawcy wynagrodzenia obejmuj cego zakres robót wykonanych przez
Podwykonawc

10) nie mo e zawiera  postanowie  uzale niaj cych zwrot przez Wykonawc  Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy przez Zamawiaj cego Wykonawcy.
Postanowienia te stosuje si  odpowiednio do dalszych Podwykonawców.

11) nie mo e zawiera  zapisów dopuszczaj cych dokonanie cesji wierzytelno ci przez Wykonawc ,
Podwykonawc  i dalszego Podwykonawc  bez zgody Zamawiaj cego

8. Zamawiaj cy, w terminie 7 dni zg asza pisemne zastrze enia do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem s  roboty budowlane:

1) niespe niaj cej wymaga  okre lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2) gdy przewiduje termin zap aty wynagrodzenia d szy ni  30 dni

9. Niezg oszenie pisemnych zastrze  do przed onego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
 roboty budowlane, w terminie okre lonym w ust. 8, uwa a si  za akceptacj  projektu umowy przez

Zamawiaj cego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedk ada Zamawiaj cemu po wiadczon  „za zgodno
z orygina em” kopi  zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

* ) nale y wybra  w ciwy paragraf, uzupe ni  brakuj ce dane, a pozosta e paragrafy o tym samym numerze przekre li
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11. Zamawiaj cy, w terminie 7 dni, zg asza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

12. Niezg oszenie pisemnego sprzeciwu do przed onej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty
budowlane, w terminie okre lonym w ust. 11, uwa a si  za akceptacj  umowy przez Zamawiaj cego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedk ada Zamawiaj cemu po wiadczon  „za zgodno
z orygina em” kopi  zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s  dostawy lub us ugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wy czeniem umów o podwykonawstwo o warto ci mniejszej ni  0,5% warto ci
umowy. Wy czenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o warto ci
wi kszej ni  50.000 z .

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, je eli termin zap aty wynagrodzenia jest d szy ni  okre lony w ust. 7
pkt.5,  Zamawiaj cy  informuje  o  tym  Wykonawc  i  wzywa  go  do  doprowadzenia  do  zmiany  tej  umowy  pod
rygorem wyst pienia o zap at  kary umownej.

15. Po wiadczenie  „za  zgodno  z  orygina em”,  o  którym  mowa  w  ust.  10  i  13,  mo e  by  z one  przez
przedk adaj cego

16. Do obowi zków Wykonawcy nale y koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców

17. Zamawiaj cemu przys uguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do
wykonania robót obj tych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiaj cego

2) stwierdzenia, e Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na którego Zamawiaj cy wyrazi  zgod ,
wykonuje roboty budowlane inne ni  okre lone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze cz
lub ca  robót realizowana jest przez innego Podwykonawc  lub dalszego Podwykonawc , ni  Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, na którego Zamawiaj cy wyrazi  zgod

18. W przypadku zaistnienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 17, Zamawiaj cy naliczy Wykonawcy kar
umown  w wysoko ci okre lonej odpowiednio w §12 niniejszej umowy.

19. Je eli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powo ywa
si , na zasadach okre lonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówie  publicznych, w celu wykazania spe niania
warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowi zany
wykaza  Zamawiaj cemu, i  proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe nia je w
stopniu nie mniejszym ni  wymagany w trakcie post powania o udzielenie zamówienia.

20. Zatrudnienie nowego, zmiana Podwykonawcy lub zakresu prac powierzonych Podwykonawcom w trakcie
realizacji zamówienia, dopuszczalna jest wy cznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiaj cego.

21. Do obowi zków Wykonawcy nale y koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców.

22. Niezale nie od wysoko ci wynagrodzenia poszczególnych Podwykonawców w umowach z nimi zawartymi
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zosta a klauzula /klauzule/ dotycz ce zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie ( cznie ), w jakim zosta a ona uwzgl dniona w dalszych
postanowieniach niniejszej umowy.

23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj cego odpowiedzialno  za roboty, które wykonuje przy pomocy
Podwykonawcy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialno ci za wady, aby nie by  on krótszy od okresu odpowiedzialno ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiaj cego.

24. Wykonawca jest zobowi zany do przed enia Zamawiaj cemu dokumentu potwierdzaj cego uregulowanie
nale no ci wobec Podwykonawcy za przedmiotowy zakres robót powierzonych Podwykonawcy przed
wymaganym terminem p atno ci wynagrodzenia nale nego Wykonawcy za ten sam zakres robót.

§ 6

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy

przy zastosowaniu cen rycza towych za wykonanie us ugi na poszczególnych posesjach.  Formularz ofertowy stanowi

za cznik nr 1 do umowy.

2. Ostateczna wysoko  wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie rzeczywi cie wykonanych i odebranych

audytów.

3. Wynagrodzenie wst pne za wykonanie ca ci przedmiotu zamówienia wynosi:

……………………………………………………………...…………… ( w tym podatek VAT w wielko ci ustawowej )
( wynagrodzenie brutto za wykonanie ca ci przedmiotu zamówienia )
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( s ownie: ..........................................................................................................................................................

...................................................................................................  w tym podatek  VAT w wielko ci ustawowej )

4. W wynagrodzeniu, o którym mowa w punkcie 3, mieszcz  si  tak e wszelkie koszty, op aty, wydatki, daniny i inne

wiadczenia, które Wykonawca zobowi zany jest ponie  w zwi zku z prawid ow  realizacj  zamówienia. W

szczególno ci mie ci si  w nim wynagrodzenie z tytu u przeniesienia praw autorskich do utworów w zakresie opisanym

w umowie, oraz za no nik lub no niki, na których je utrwalono.

5. Nale ne Wykonawcy wynagrodzenie pomniejsza si  o ewentualnie naliczone kary umowne lub o kwot  wynikaj

z ewentualnego obni enia wynagrodzenia.

§  7
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj cego pe  odpowiedzialno  za opracowany przedmiot zamówienia i jej

zgodno  z obowi zuj cymi przepisami.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj cego pe  odpowiedzialno  za wykonany przedmiot zamówienia, który

realizuje przy pomocy innych podwykonawców.

3. Wykonawca o wiadcza, e osoby, które w jego imieniu b  wykonywa y poszczególne elementy przedmiotu

zamówienia, posiadaj  wszelkie niezb dne uprawnienia, je eli obowi zek posiadania takich uprawnie  nak adaj

inne uregulowania prawne.

§  8

Zamawiaj cy dokona odbioru przedmiotu umowy, w swojej siedzibie, po dostarczeniu przez Wykonawc  dokumentacji

oraz o wiadczenia o którym mowa w § 4 ust. 2. W imieniu Zamawiaj cego czynno ci odbioru dokona

…………………………………………………………………………………..

§  9

1.  Zap ata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nast pi po jego wykonaniu, odbiorze przez

Zamawiaj cego obustronnie podpisanego protoko u zdawczo-odbiorczego, potwierdzaj cego zrealizowanie zakresu

okre lonego niniejsz  umow  i przedstawieniu faktury.  Dopuszcza si , za zgod  Zamawiaj cego, wystawienie faktury

przej ciowej za wykonany zakres prac.

2.  Faktura przej ciowa winna obejmowa  opracowanie audytów co najmniej 5 budynków.

3. Przekazywana sukcesywnie dokumentacja winna zawiera  o wiadczenie o którym mowa w §  4 ust. 2

4.  Zamawiaj cy zobowi zuje si  uregulowa  faktur  Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

§ 10
 Procedura odbiorowa, zako czona podpisaniem protoko u zdawczo – odbiorczego, b dzie przebiega a wed ug

nast puj cego schematu:

a) Wykonawca przekazuje Zamawiaj cemu wykonany przedmiot umowy, z zastrze eniem i  nie ma

mo liwo ci przekazania opracowania audytowego bez wcze niejszego lub równoleg ego przekazania

opracowania inwentaryzacyjnego. Z czynno ci przekazania sporz dza si  cz ciowy protokó  przekazania.

b) Zamawiaj cy w terminie nie d szym ni  7 dni od daty otrzymania wykonanych opracowa , ma obowi zek

sprawdzenia kompletno ci przekazanych opracowa , poprawno ci przyj tych w nim za .

c) Niezw ocznie po dokonaniu sprawdzenia i nie wniesieniu przez Zamawiaj cego uzasadnionych zastrze

lub najpó niej po up ywie wskazanego w podpunkcie b) przedmiotowego paragrafu terminu (przy braku

reakcji Zamawiaj cego), w odniesieniu do ostatniej z cz ci obj tych zamówieniem nast puje obustronne

podpisanie protoko u zdawczo – odbiorczego.

d) Wniesienie przez Zamawiaj cego uzasadnionych zastrze , oznacza obowi zek dokonania przez

Wykonawc  poprawek lub uzupe nie  w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji od Zamawiaj cego –

przekazanie przez Zamawiaj cego przedmiotowej informacji mo e nast pi  za po rednictwem:

- wskazanego przez Wykonawc  w korespondencji adresu emailowego lub
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- wskazanego przez Wykonawc  w korespondencji numeru faxu.

e) Procedura ponownego sprawdzenia poprawionego lub uzupe nionego przedmiotu zamówienia b dzie

przebiega a wed ug wskaza  z powy szych podpunktów. Dwukrotne zg oszenie uzasadnionych zastrze ,

oznacza niewywi zanie si  Wykonawcy z umowy i daje prawo odst pienia od umowy z jego winy.

§ 11
1. Z chwil  odbioru ko cowego – podpisania przez obie strony protoko u zdawczo - odbiorczego, na Zamawiaj cego

przejd  wszystkie autorskie prawa maj tkowe oraz prawa pokrewne do powsta ych w toku realizacji umowy

opracowa . Wykonawcy nie b dzie przys ugiwa o z tego tytu u adne dodatkowe wynagrodzenie.

2. Przej cie autorskich praw maj tkowych do utworu nast puje z chwil  wydania jego materialnych no ników

Zamawiaj cemu.

3. Przeniesienie autorskich praw maj tkowych oraz praw pokrewnych do utworu obejmuje nast puj ce pola

eksploatacji:

a. wytwarzanie nieograniczonej ilo ci egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych,

reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na no nikach optoelektronicznych,

fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;

b. wprowadzanie do obrotu orygina u albo egzemplarzy, najem lub u yczenie orygina u albo egzemplarzy, na

których utwór utrwalono, bez ogranicze  przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez wzgl du na

przeznaczenie;

c. wprowadzenie do pami ci komputera i systemów operacyjnych;

d. rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób

aby osoby mia y dost p do utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

e. publiczne wykonanie, wystawienie, wy wietlenie, odtworzenie, nadawanie, remitowanie, w tym za

po rednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

f.  wydawanie ca ci lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci ksi kowej (albumy,

katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych

podmiotów;

g. rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegaj cego m.in. na wprowadzaniu

ródtytu ów, podtytu ów, opisów;

h. wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;

i.  nieodp atne lub odp atne wypo yczenie lub udost pnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

4. Na podstawie art. 21 ust. 2[1] prawa autorskiego Wykonawca zrzeka si  po rednictwa w organizacji zbiorowego

zarz dzania prawami autorskimi w zakresie korzystania z utworu, polegaj cego na publicznym udost pnianiu

utworu w taki sposób, aby ka dy móg  mie  do nich dost p w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

5. Wykonawca wyra a zgod  na dokonywanie przez Zamawiaj cego:

a. w imieniu Wykonawcy nadzoru autorskiego nad wykonanym utworem.

b. wszelkich opracowa  utworu, w szczególno ci polegaj cych na jego przeróbce, zmianie,

wykorzystaniu cz ci lub przemontowaniu utworu.

6. Wykonawca zapewnia, e aden z ewentualnych twórców ani wspó twórców utworu nie b dzie wykonywa

osobistych praw maj tkowych wynikaj cych z autorstwa utworu.

7. Zamawiaj cy uprawniony jest do anonimowego rozpowszechniania utworu, ale nie jest zobowi zany do jego

rozpowszechniania.

8. Przeniesienie praw maj tkowych nie jest ograniczone pod wzgl dem celu rozpowszechniania utworu ani te  pod

wzgl dem czasowym i terytorialnym, a prawa te mog  by  przenoszone na inne podmioty bez adnych ogranicze .

9. Zamawiaj cemu przys uguje wy czne prawo zezwalania na wykonywanie zale nych praw autorskich lub praw z

utworu.
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10. Wykonawca najpó niej w protokole odbioru sk ada o wiadczenie o warto ci autorskich praw maj tkowych

dotycz cych konkretnego utworu przenoszonych na Zamawiaj cego.

11. Wykonawca o wiadcza si , e:

a.   realizuj c zamówienie, nie naruszy praw maj tkowych osób trzecich i przeka e utwór w stanie wolnym od

obci  prawami tych osób.

b. nie istniej  zobowi zania zakazuj ce b  te  ograniczaj ce mo liwo  samodzielnego rozporz dzania

autorskimi prawami maj tkowymi do utworów stanowi cych przedmiot niniejszej umowy, w zakresie w niej

okre lonym;

c.   do dnia przej cia na Zamawiaj cego autorskich praw maj tkowych do utworów powsta ych w wyniku

wykonania umowy Wykonawca nie b dzie podejmowa  dzia  ani te  nie dokona adnych czynno ci

prawnych, które mog yby prowadzi  do zmiany stanu zgodnego z o wiadczeniami z onymi w pkt. a-b

powy ej; w szczególno ci Wykonawca nie b dzie podejmowa  jakichkolwiek dzia  które mog yby

unicestwi  skuteczne nabycie przez Zamawiaj cego ca ci autorskich praw maj tkowych, do stworzonych

w ramach wykonywania umowy utworów, gwarantuj cych Zamawiaj cemu rozporz dzanie nimi w zakresie

okre lonym w umowie.

12. Je eli zostanie zg oszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, e utwór narusza jakikolwiek istniej cy patent,

prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub inne prawo w asno ci intelektualnej albo przemys owej

Wykonawca zobowi zany jest na swój koszt podj  wszelkie dzia ania maj ce na celu odparcie tego zarzutu, chyba,

e uzna, i  zarzut jest zasadny.

13. W przypadku, gdy przeciwko Zamawiaj cemu zostanie wytoczone powództwo w zwi zku zarzutem naruszenia

praw w asno ci intelektualnej albo w asno ci przemys owej osób trzecich Zamawiaj cy niezw ocznie powiadomi o

tym Wykonawc , a Wykonawca jest zobowi zany do wyst pienia z wnioskiem o przyst pienie do post powania w

charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiaj cemu poniesionych i udokumentowanych przez

niego kosztów procesu. Zamawiaj cy nie podejmie adnych dzia  bez pisemnego zawiadomienia

i przeprowadzenia z Wykonawc  konsultacji dotycz cych dalszego post powania.

14. W przypadku wskazanym w ust. 12 Wykonawca niezw ocznie uzyska na w asny koszt odpowiednie prawa

asno ci intelektualnej lub przemys owej od osoby trzeciej lub niezw ocznie na swój koszt zast pi albo

zmodyfikuje odpowiedni  cz  lub ca ci utworu, aby nie narusza  on praw w asno ci intelektualnej lub

przemys owej z zastrze eniem, e nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w umowie funkcjonalno ci.

Wykonawca pokryje straty Zamawiaj cego powsta e w zwi zku z dokonywan  modyfikacj  utworu.

§ 12

1.  Strony postanawiaj , e wi  je form  odszkodowania b  kary umowne.

2.  Ustala si  kary umowne w nast puj cych wypadkach i wysoko ciach:

 1) Zamawiaj cy jest zobowi zany do zap aty Wykonawcy kar umownych:

      a)   za spowodowanie przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy lub odst pienie od umowy z przyczyn, za które

Zamawiaj cy ponosi odpowiedzialno  w wysoko ci 1.000,00 z .

      b)   odsetek za zw ok  w zap acie faktury, w wysoko ci ustawowej.

2)   Wykonawca jest zobowi zany do zap aty Zamawiaj cemu kar umownych:

      a)   za zw ok  w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego cz ci dla której ustalono odr bny termin odbioru w

wysoko ci 0,5 % wynagrodzenia umownego za ten przedmiot lub jego cz  za ka dy dzie  zw oki, licz c od

umownego terminu ich dostarczenia nie mniej jednak ni  100,00 z  dziennie,

      b)   za zw ok  w usuni ciu wad przedmiotu umowy w wysoko ci 0,5 % wynagrodzenia umownego za ten przedmiot

lub jego cz  za ka dy dzie  zw oki licz c od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad, nie mniej ni  100,00

 dziennie,

      c)   za odst pienie od umowy przez Wykonawc  lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialno  Wykonawca, w
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wysoko ci 5 % wynagrodzenia umownego za t  cze  przedmiotu umowy, od której opracowania Wykonawca lub

Zamawiaj cy odst pi , nie mniej jednak ni  1.000,00 z .

3.  Niezale nie od kar umownych strony zastrzegaj  sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego do

wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody.
4. Ewentualne naliczenie kary umownej nast puje na podstawie stosownego o wiadczenia Zamawiaj cego. Kara

umowna staje si  wymagana z chwil  z enia tego o wiadczenia.

5. Naliczona kara umowna zmniejsza warto  wynagrodzenia nale nego Wykonawcy. Zamawiaj cy ma tak e prawo

dokona  jej potr cenia bez wzywania Wykonawcy do jej zap aty, na co ten ostatni wyra a zgod .

§ 13
kojmia za wady i odpowiedzialno  odszkodowawcza po przekazaniu przez Wykonawc  i odebraniu przez

Zamawiaj cego przedmiotu umowy:

a) Wykonawca przedmiotu umowy jest odpowiedzialny wzgl dem Zamawiaj cego za wady opracowanej

dokumentacji zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

b) O zauwa onych wadach Zamawiaj cy powinien zawiadomi  Wykonawc  w terminie 14 dni od daty ich

ujawnienia.

§ 14

1.  Je eli pomimo wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy Zamawiaj cy przyjmie przedmiot umowy jako

niepe nowarto ciowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulega obni eniu w odpowiednim stosunku.

W tym celu Zamawiaj cy sporz dzi kalkulacj  prawdopodobn  i pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy

proporcjonalnie do udzia u prac wykonanych wadliwie w warto ci prac ogó em.

2. Sytuacja opisana w ust.1 dotyczy tak e wypadku, gdy Wykonawca nie usun  wad w terminie wyznaczonym przez

Zamawiaj cego.

§ 15
1.  Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy w przypadku wyst pienia ni ej wymienionych przypadków:

1) w razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w interesie

publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy.

2) Wykonawca nie rozpocz  realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje

ich pomimo wezwania Zamawiaj cego z onego na pi mie,

2. Odst pienie od umowy winno nast pi  w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci takiego o wiadczenia i powinno

zawiera  uzasadnienie. Odst pienie od  umowy nast puje ze skutkiem na dzie  jego z enia.

3. W przypadku odst pienia od umowy z winy Wykonawcy maj  zastosowanie zapisy o karach umownych.

§ 16

Nad prawid owym przebiegiem prac obj tych niniejsz  umow  b dzie sprawowa  nadzór:

a) ze strony Wykonawcy ……………………………………………………… , tel. ………………………….

a) ze strony Zamawiaj cego  ……………………………………………………… , tel. ………………………….

§ 17
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony podejm  rokowania w celu polubownego

za atwienia sporu.

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygni cia sporu spór zostanie poddany rozstrzygni ciu s du powszechnego

ciwego dla siedziby Zamawiaj cego.

§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  stosuje si  w szczególno ci przepisy:
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a) Ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 ze  zmianami),

b) Ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).

c) Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego  oraz

cz ci audytu remontowego, wzorów kart audytów, a tak e algorytmu oceny op acalno ci przedsi wzi cia

termomodernizacyjnego z dnia 17.03.2009 r. (Dz. U. nr 43, poz. 346),

d) Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie  z dnia 12 kwietnia 2002 r. z uwzgl dnieniem zmian wprowadzonych

Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. poz. 926

(WT 2014) zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie,

e) Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz ci budynku stanowi cej samodzieln

ca  techniczno-u ytkow  oraz sposobu sporz dzania i wzorów wiadectw charakterystyki energetycznej

(Dz. U. poz. 888).

§ 19
Umow  niniejsz  sporz dza si  w pi ciu jednobrzmi cych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla Zamawiaj cego i

jeden dla Wykonawcy.

§ 20
Integraln  cz  umowy stanowi  za czniki:

1. formularz ofertowy,
2. wykaz budynków obj tych przedmiotem zamówienia,

Z A M A W I A J  C Y W Y K O N A W C A

 ................................................. .......................................

................................................. .......................................


