Zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego
UMOWA Nr ………………….

na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą
„Realizacja inwestycji na nieruchomościach
położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27
w Opolu”.

Zawarta w dniu …………………. 2019r. w Opolu, pomiędzy:

I.

użytkownikami nieruchomości w Opolu przy ul. Głogowskiej 25 tj:

1. Województwem Opolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy Opolu, ul. Głogowska 25 c,
45-315 Opole, NIP: 754-30-77-565, reprezentowanym przez Pana Macieja Kalskiego –
Dyrektora
2. Województwem Opolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu,
ul. Głogowska 25 c, 45-315 Opole, NIP: 754-30-77-565, reprezentowanym przez Pana
Adama Różyckiego – Dyrektora
3. Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 15, 46-100 Namysłów,
NIP 752-12-95-792, reprezentowanym przez Panią Joannę Niedźwiedź – Dyrektora
4. Województwem Opolskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 754-30-77-565, reprezentowanym przez Pana
Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego
II. użytkownikiem nieruchomości w Opolu przy ul. Głogowskiej 27 tj:
Województwem Opolskim - Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,
ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, NIP: 754-30-77-565, reprezentowanym przez Pana Lesława
Tomczaka – Dyrektora
Zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającymi
a
…………………………………………………………………………………………..…………
……………….…………………………………………………………………………………….
Zwanym dalej Wykonawcą.
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W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 4 pkt 8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)
Strony zawierają umowę następującej treści.
§1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Przedmiotem umowy jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej
dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej dla nieruchomości położonej przy
ul. Głogowskiej 25 i dla nieruchomości położonej przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu.
Nieruchomość położona przy ul. Głogowskiej 25 oznaczona jest w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 88/76 z karty mapy 57, obrębu Opole, a nieruchomość położona
przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 88/61 z karty mapy 57, obrębu Opole.
Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie:
a) kosztorysu inwestorskiego,
b) przedmiaru robót /tzw. kosztorys „ślepy”/,
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
d) projektu budowlanego wraz z wizualizacją.
Kosztorys inwestorski, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. a Wykonawca zobowiązany jest
sporządzić odrębnie dla każdego zadania, tj.:
a) remont budynku przy ul. Głogowskiej 25 zgodnie z § 2 ust. 1,
b) remont budynku przy ul. Głogowskiej 27 zgodnie z § 2 ust. 2,
c) zagospodarowanie terenu wewnętrznego zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a,
d) zagospodarowanie placu zewnętrznego zgodnie z § 2 ust. 3 lit. b.
Przedmiar robót /tzw. kosztorys „ślepy”/,o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. b Wykonawca
zobowiązany jest sporządzić odrębnie dla każdego zadania, tj.:
a) remont budynku przy ul. Głogowskiej 25 zgodnie z § 2 ust. 1,
b) remont budynku przy ul. Głogowskiej 27 zgodnie z § 2 ust. 2,
c) zagospodarowanie terenu wewnętrznego zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a,
d) zagospodarowanie placu zewnętrznego zgodnie z § 2 ust. 3 lit. b.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, o której mowa w § 1 ust. 3 lit. c
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić odrębnie dla każdego zadania, tj.:
a) remont budynku przy ul. Głogowskiej 25 zgodnie z § 2 ust. 1,
b) remont budynku przy ul. Głogowskiej 27 zgodnie z § 2 ust. 2,
c) zagospodarowanie terenu wewnętrznego zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a,
d) zagospodarowanie placu zewnętrznego zgodnie z § 2 ust. 3 lit. b.
Projekt budowlany, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. d Wykonawca zobowiązany jest
opracować w całości w spójnej koncepcji kolorystycznej dla budynku mieszczącego się przy
ul. Głogowskiej 25 i dla budynku mieszczącego się przy ul. Głogowskiej 27. Projekt winien
uwzględniać wszystkie elementy budynków, tj. okna, drzwi, itp.
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§2
Dokumentacja techniczna, o której mowa w § 1 ust. 3 obejmuje następujący zakres
przedmiotowy:
1. remont budynku przy ul. Głogowskiej 25, tj. zaprojektowanie:
a) zewnętrznego docieplenia wraz z odnowieniem elewacji,
b) pełnego orynnowania,
c) zewnętrznych parapetów okiennych,
d) instalacji odgromowej,
e) drzwi wejściowych do budynku,
f) części stolarki okiennej, podlegającej wymianie,
g) wejścia ze schodami ul. Głogowska 25 c (od strony ul. Chłodniczej), z uwzględnieniem
podjazdu z barierką dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami i wymogami budowlanymi;
2. remont budynku przy ul. Głogowskiej 27, tj. zaprojektowanie odnowienia elewacji - jej
malowanie zgodnie z wymogami określonymi w § 1 ust. 7 (wraz z wymianą drzwi
wejściowych);
3. zagospodarowanie terenu, tj. remont z przebudową:
a) placu wewnętrznego manewrowego z utwardzoną nawierzchnią dla samochodów
osobowych pomiędzy ul. Głogowską 25 i ul. Głogowską 27 wraz z odtworzeniem
kanalizacji i kanalizacją deszczową oraz zagospodarowanie wjazdu na ten plac od strony
ul. Chłodniczej,
b) placu zewnętrznego z miejscami postojowymi od strony ul. Głogowskiej 25
i ul. Głogowskiej 27 z przeznaczeniem na miejsca parkingowe dla samochodów
osobowych.
§3
Użytkownicy nieruchomości przy ul. Głogowskiej 25 oświadczają, iż każdy z nich posiada
tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości. Forma władania nieruchomością oraz
wielkość udziału procentowego została określona dla każdego użytkownika w odrębnych
aktach prawnych.
2. Użytkownik nieruchomości przy ul. Głogowskiej 27 tj. Regionalny Zespół Placówek
Wsparcia Edukacji w Opolu oświadcza, iż posiada tytuł prawny do całości nieruchomości.

1.

§4
1.
2.
3.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w zakresie dotyczącym
przedmiotowej umowy celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do jej realizacji.
Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem dokumentacji ponosi
Wykonawca.
Wszelkie niezbędne materiały: wnioski, zezwolenia, opinie wymagane dla realizacji prac
projektowych, Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie w ramach
kosztów określonych w złożonej ofercie – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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4.

W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania
wszelkich zgłoszeń i ewentualnych pozwoleń na budowę wymaganych przez przepisy
budowlane.
§5

1.
2.

3.

4.
5.

Termin wykonania dokumentacji technicznej ustalony zostaje do dnia 31.07.2019r.
Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec prolongowaniu najdalej do dnia 30.08.2019r.
wyłącznie w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, realizacja zadań
określonych w § 1 ust. 3 – pomimo dochowania należytej staranności ze strony Wykonawcy
- nie będzie możliwa w terminie, o którym mowa w ust. 1 ze względów formalno –
prawnych.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 – Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego - w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem.
Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest
…………….. – ……………… tel. …………….
Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest
Pani Jolanta Krupińska – Kierownik Wydziału Administracyjnego tel. 77/44-16-707.
§6

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.
Całość dokumentacji technicznej będącej przedmiotem umowy musi być opracowana
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Prawa budowlanego i Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przekazywana
dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody
i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.
Dokumentacja techniczna nie może naruszać postanowień art. 29 i 30 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
W rozwiązaniach projektowych powinny być zastosowane materiały, urządzenia
i technologie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Rozwiązania projektowe – w tym rozwiązania, o których mowa w § 1 ust. 7 i w § 2 ust. 2,
będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym.
W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu 1 egzemplarza (w wersji papierowej) pierwszej wersji
(koncepcji) projektu, określonego w § 1 ust. 3 lit. d - celem weryfikacji, wniesienia
ewentualnych uwag lub akceptacji przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie termin 5 dni na wniesienie uwag do projektu, o którym mowa
w ust. 6. Termin ten liczony jest od dnia otrzymania od Wykonawcy pierwszej jego wersji.
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8.

9.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia ostatecznej wersji projektu budowlanego
wraz z wizualizacją – zgodnie z § 7 ust. 3 lit. a, w terminie określonym w § 5 ust. 1,
uwzględniając uwagi Zamawiającego.
Ostateczna wersja projektu budowlanego wymaga pisemnej akceptacji wszystkich Stron
umowy.
§7

1.
2.
3.

Dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 3, należy wykonać i przekazać Zamawiającemu
w wersji papierowej. Wizualizacja winna być dołączona na nośniku elektronicznym.
Miejscem odbioru (przekazania) dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, tj. 45-315 Opole ul. Głogowska 25c – pok. Nr 11.
W/w dokumentację należy opracować i przekazać w następującej liczbie egzemplarzy:
a) projekt budowlany wraz z wizualizacją – 2 egzemplarze,
b) kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze dla każdego zadania – sporządzone zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389 ze zm.),
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze dla każdego zadania
- sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129),
d) przedmiar robót – 2 egzemplarze dla każdego zadania – sporządzone zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. z 2013r. poz. 1129).
§8

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji stanowiącej
przedmiot umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 będzie protokół zdawczo-odbiorczy (przekazania)
podpisany przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. Podpisanie
protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji

§9
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego we wszelkich
sprawach formalnych, związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
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§ 10
1. W ramach obowiązującej umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
a) pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie,
b) uczestniczenia jako Ekspert w pracach Komisji ds. Zamówień publicznych, powołanej
przez Zamawiającego celem merytorycznej oceny ofert składanych przez potencjalnych
Wykonawców na realizację inwestycji budowlanej przy ul. Głogowskiej 25
i ul. Głogowskiej 27 w Opolu. Ocena złożonych ofert będzie dotyczyła ich zgodności
merytorycznej z wykonanym projektem i przedmiarem robót oraz udzielania wyjaśnień
i wątpliwości dotyczących dokumentacji, a także pomocy w przygotowaniu odpowiedzi
na pytania potencjalnych Wykonawców robót budowlanych.
2. W ramach nadzoru autorskiego określonego w ust.1 lit. a Wykonawca zobowiązuje się na
wezwania Zamawiającego do wykonywania czynności nadzoru w toku realizacji inwestycji
nad zgodnością rozwiązań technicznych i materiałowych z dokumentacją projektową
i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami,
a ponadto do:
a) uzupełniania w miarę potrzeby dokumentacji oraz wyjaśniania Wykonawcy wątpliwości
powstałych w toku realizacji inwestycji,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru Zamawiającego.
§ 11
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji
zmniejszające jej wartość lub użyteczność.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji istniejące
w czasie odbioru oraz za wady powstałe ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących
w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
3. O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający zawiadamia Wykonawcę
w terminie 14 dni od daty wykrycia wady, a Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia
wad dokumentacji nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

§ 12
Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji stanowiącej przedmiot
umowy wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:
1) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad
i odstąpi od umowy,
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2) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają
charakter istotny i nie dadzą się usunąć,
3) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz
nie mają charakteru istotnego,
4) w przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową zażądać od
Wykonawcy wykonania w wyznaczonym terminie, na jego koszt. dokumentacji
uzupełniającej
§ 13
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących
sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie Zamawiającego, 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 lub
2) w wypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy lub
3) w wypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania dokumentacji bez
uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub nie
kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z którejkolwiek z przyczyn
opisanych w ust. 1 pkt 3) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej
określonej w § 16 ust. 1 pkt 5 umowy.
§ 14
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostaje ustalone na kwotę
………………………….. netto /słownie: ..…………………………………………………/ ,
powiększone o obowiązujący podatek VAT - …… , brutto - tj. wraz z podatkiem od
towarów i usług ……………….…… /słownie: ……………….……….…………………..../.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest zgodne z ofertą cenową z dnia
…………………… 2019r.
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy tj. ……………………………………………………….. w terminie 14 dni od
dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Opolu, tj. 45-315 Opole, ul. Głogowska 25c lub złożenie w pok. nr 10 – Kancelaria.
4. Należność płatna będzie przelewem na wskazane konto Wykonawcy, po dostarczeniu do
Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 oraz po uprzednim podpisaniu
bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w § 8.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia odrębnych faktur dla każdego
z Zamawiających w oparciu o udział procentowy ustalony w sposób następujący dla każdej
jednostki uczestniczącej w realizacji inwestycji, tj.
1.

Województwo Opolskie 7

Wojewódzki Urząd Pracy Opolu

- 44,41 % udziału - tj.………………..….… zł brutto

Województwo Opolskie Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Opolu

- 7,02 % udziału - tj……………….….…… zł brutto

Ośrodkiem Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

- 17,57 % udziału - tj……………………… zł brutto

Województwo Opolskie Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

- 5,26 % udziału - tj. ……………….….…. zł brutto

Województwo Opolskie –
Regionalny Zespół Placówek
Wsparcia Edukacji

- 25,74 % udziału - tj. ………….…………. zł brutto

6. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Zamawiający ma prawo potrącenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 15
W związku z tym, że stroną umowy jest Województwo Opolskie, a świadczenia objęte umową
są realizowane przez Wykonawcę na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych Województwa Opolskiego - w fakturach VAT Wykonawca zobowiązany jest
zamieszczać następujące dane dla poniżej wskazanych Zamawiających:
Nabywca:
Województwo Opolskie
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP 7543077565

Odbiorca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25 c
45-315 Opole

Nabywca:
Województwo Opolskie
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP 7543077565

Odbiorca:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Opolu
ul. Głogowska 25 c
45-315 Opole

Nabywca:
Województwo Opolskie
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP 7543077565

Odbiorca:
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Nabywca:

Odbiorca:
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Województwo Opolskie
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP 7543077565

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia
Edukacji
ul. Głogowska 27
45-315 Opole

Odbiorca:
Ośrodek Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych 15
46-100 Namysłów
NIP 752-12-95-792
§ 16
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji technicznej w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej w wysokości 2%
wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) za niewykonanie obowiązków wynikających z § 4 w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto za każde naruszenie, na podstawie noty obciążeniowej,
4) za niewykonanie obowiązków wynikających z § 10 w wysokości 2% wynagrodzenia
brutto za każde naruszenie, na podstawie noty obciążeniowej,
5) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia brutto
wynikającego z umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar
umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy.
3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wysokość kar umownych
będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego – odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywistej szkody.

§ 17
1. Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2018r. poz. 1191 ze zm.) z chwilą przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy
w sposób określony w § 8, Wykonawca przenosi na Zamawiającego – w zakresie
nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich – całość autorskich praw
majątkowych do wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji
oraz do korzystania i rozporządzania ww. dokumentacją, na wszystkich znanych polach
eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji technicznej – wytwarzanie
dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji technicznej, w tym techniką drukarską,

9

reprograficzną, fotograficzną, elektroniczną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dokumentacji
technicznej w postaci programu komputerowego, w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację
techniczną utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oraz
uprawnienie do dokonania cesji praw,
c) w zakresie publikacji (m.in. w Internecie i publikacjach własnych Zamawiającego)
oraz wprowadzania do pamięci komputera całości lub fragmentów dokumentacji
technicznej w celu publikacji; Wykonawca udziela zgody, by czynności opisane
powyżej były dokonywane przez Zamawiającego lub osobę trzecią, a także wyraża
zgodę na każdorazowe przetwarzanie dokumentacji technicznej, jej tłumaczenie,
przystosowanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian,
d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji technicznej w sposób inny niż określony
powyżej – rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju publikacjach, a także publiczne
udostępnianie dokumentacji technicznej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez
Zamawiającego lub osobę trzecią.
2.
3.

1.

2.
3.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest, ani nie będzie obciążony żadnymi
prawami, ani roszczeniami osób trzecich.
Zapłata wynagrodzenia określonego w § 14 umowy zawiera wynagrodzenie Wykonawcy za
przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, określonych
w niniejszym paragrafie.
§ 18
Wykonawca w związku z realizacją niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania
w tajemnicy wszelkich wiadomości technicznych, organizacyjnych i innych informacji
o Zamawiającym uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, pochodzących od
Zamawiającego oraz od instytucji i osób z nim związanych jakimkolwiek stosunkiem
faktycznym lub prawnym.
Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie może być
dokonane wyłącznie przez Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu
wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 19

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
w formie aneksu, podpisanego przez wszystkie Strony umowy.
§ 20
10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 21
1.

W przypadku powstania sporu związanego z realizacją umowy Strony zobowiązane są
wyczerpać drogę polubownego załatwienia sprawy, kierując swoje roszczenia do drugiej
strony niniejszej umowy. Jeżeli Strony w terminie 30 dni nie osiągną porozumienia sprawa zostanie skierowana do sądu powszechnego.

2.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
właściwy rzeczowo Sąd w Opolu.
§ 22

Umowę niniejszą sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
pięć egzemplarzy dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załącznik:
Oferta cenowa z dnia ………….. 2019r.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu……………………………………………

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
w Opolu …………………………………………..

Ośrodek Leczenia Odwykowego
Woskowice Małe……………………………………

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego…………………………
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Regionalny Zespół
Placówek Wsparcia Edukacji
w Opolu…………………………………………….
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