UMOWA NR
Zawarta w dniu _______ 20_ _ roku w ........................ pomiędzy:
Gminą Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, zwaną dalej
Zamawiającym
reprezentowaną przez Burmistrza Kłobucka - Jerzego Zakrzewskiego i przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kłobuck – Katarzyny Jagusiak
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………...
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

§1
(przedmiot umowy)
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Wykonania aktualizacji operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych
w 11 separatorach ścieków opadowych spływających z miasta Kłobuck wylotami
kanalizacji deszczowej do rzeki Biała Oksza w km od 19+380 do 21+670.
- ilość egzemplarzy: 2 + operat wodnoprawny na elektronicznym nośniku danych jako
dokument tekstowy, zaś część graficzna operatu w postaci plików typu wektorowego lub
rastrowego.
2. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa.
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§2
(wynagrodzenie)
Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia
ryczałtowego, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w łącznej kwocie: …………………. zł netto, oraz
………………….. złotych tytułem podatku VAT, w wysokości 23% tj.: ………………. zł brutto,
(słownie złotych: …………………………………………./100).
Wynagrodzenie zostanie wypłacone po odbiorze przez Zamawiającego zgodnie z §4 ust. 3
zaktualizowanego operatu wodnoprawnego (zwanego dalej opracowaniem).
Należność z tytułu wynagrodzenia będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca naliczy podatek VAT
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

§3
(obowiązki Wykonawcy)
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym
okresie realizacji Umowy.
2. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest
zobowiązany także:
1) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego;
2) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia przedmiotu Umowy;
3) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji;
4) na wniosek Zamawiającego przekazać dokumentację zawierającą kompletne założenia oraz
dane wejściowe użyte do obliczeń objętych przedmiotem Umowy.
§4

(odbiór)
1. Po dostarczeniu przez Wykonawcę zaktualizowanego operatu wodnoprawnego do siedziby
Zamawiającego, Zamawiający w terminie 5 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia,
dokona oceny jego poprawności zgodności z Umową oraz przekaże Wykonawcy ewentualne
zastrzeżenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich niezgodności w przedmiocie zamówienia
z Umową i ponownego przekazania zaktualizowanego operatu wodnoprawnego do odbioru w
terminie 5 dni od przekazania przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do opracowania.
3. Po stwierdzeniu poprawności i zgodności z umową opracowania, Strony sporządzą protokół
odbioru końcowego, będący potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu umowy.
4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego
terminu zakończenia prac.
§5
(termin wykonania)
1. Opracowanie aktualizacji operatu wodnoprawnego do: 16.12.2016 r..
2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością
dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej
jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
§6
(osoby do kontaktu)
1. Nadzór
nad
realizacją
Umowy
z
ramienia
Zamawiającego
sprawować
będzie
_____________________________________________
2. Wykonawca wyznacza p. _____________________________, tel. _____________, który jest
upoważniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do
bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.
§7
(zmiany umowy)
1. Zamawiający ma prawo polecić dokonywanie zmian w Umowie, tj. nakazać:
a) pominąć część opracowania lub jego elementy,
b) wykonać zamienne opracowanie lub jego elementy,
a Wykonawca zobowiązuje się dostosować do tych poleceń.
2. Polecenie przez Zamawiającego zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale
skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiającego – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia przedmiotu umowy lub/i innych
zapisów Umownych.
3. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa w ust. 1., bez polecenia
Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego stanowi podstawę do
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§8
(majątkowe prawa autorskie)
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
2) zezwala Zamawiającemu 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 faktycznego wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól
eksploatacji:

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości na wszystkich rodzajach
nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,
ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w
stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
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§9
(gwarancja)
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane opracowanie na okres 12
miesięcy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich wad
w zaktualizowanym operacie wodnoprawnym, które ujawnią się w okresie gwarancji i które
wynikną:
z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części opracowania, lub
z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust.
1, jeżeli reklamował wadę w opracowaniu przed upływem tego terminu.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniu, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

§ 10
(kary umowne)
1. Strony zastrzegają sobie kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
netto, za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji - w
wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego za usunięcie wad.
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto,
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należności (faktur)
Wykonawcy.
§ 11
(Odstąpienie od umowy)
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od części lub całości umowy w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ,

2) zaistnienia nowych, nieznanych dla Zamawiającego w dniu podpisania przedmiotowej
umowy okoliczności, które uniemożliwiają stronom wykonanie umowy;
3)

gdy Wykonawca z przyczyn od siebie nie zależnych nie przyjął do realizacji umowy
w terminie 30 dni od daty jej zawarcia,
4) trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tej samej części
opracowania
2. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych
w niniejszej Umowie w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach lub
zdarzeniach wymienionych w ust. 1
3. Skutki wykonania prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach o których mowa w ust.1
odnoszą się jedynie do tych usług przewidzianych do wykonania na podstawie niniejszej
umowy, które nie zostały wykonane przed skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa do
odstąpienia od umowy.
§ 12
(postanowienia końcowe)
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa wodnego i Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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