Załącznik nr 7 do SIWZ
/projekt umowy/
UMOWA nr .......................
zawarta w dniu …………………………………… 2018 r., pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez ............................................, w imieniu którego działa:
……………………………………………………………………
NIP ................. REGON ............................, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a:
……………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………….,
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………………………………………………,
NIP ………………………………. REGON ………………………… KRS ………………………, zwanym dalej WYKONAWCĄ,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest
.....................................................................................................................................................
(zakres zgodny Rozdziałem III SIWZ zostanie uzupełniony po podpisaniu umowy)
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i złożoną ofertą przetargową,
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń musi być wykonana
zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp".
3. W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia
i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji,
że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować
zakres dopuszczalnej równoważności.
OBOWIĄZKI STRON
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, z uwzględnieniem ekspertyzy i dokumentacji
technicznej stanowiącej załącznik nr.... do umowy z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi
przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także
zaleceniami Zamawiającego.
2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dokonania uzupełnień bądź poprawek, usunięcia wad w dokumentacji w terminie wskazanym przez
Zamawiającego – nie dłuższym niż 5 dni roboczych,
2) udzielania odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie procedury przetargowej
na roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie dłuższym niż 5 dni
roboczych.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 31 sierpnia 2018 r.
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WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4
1. Ustalone w wyniku postępowania wynagrodzenie Wykonawcy, za realizację zamówienia wynosi:
cena brutto .................................................. zł, w tym: cena netto …………….…… zł i podatek VAT
w wysokości …….….. % co stanowi kwotę ………………... zł,
2. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej
dokumentów, map, uzgodnień, warunków technicznych oraz koszty związane z zatwierdzeniem
dokumentacji projektowej przez uprawnione jednostki, itp. wchodzą w skład wynagrodzenia umownego
określonego w ust. 1.
§5
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku:
…………………………………………………..…. w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej i złożonej faktury, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 umowy.
2. Dane do faktury:
Nabywca: ................................
Odbiorca: ...............................
3. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie
przelewu na rachunek Wykonawcy.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

ODBIÓR PRAC
§6
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową opracowaną zgodnie
z przedmiotem zamówienia. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności opracowanej
dokumentacji i celowości, któremu ma dokumentacja służyć oraz oświadczenie, iż dokumentacja
projektowa została opisana zgodnie z art. 29, 30 ust. 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowi
integralną część przekazywanej dokumentacji.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w jego siedzibie Zamawiającego na
podstawie protokołu zdawczego, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Protokół zdawczy stanowi jedynie potwierdzenie tego, iż dokumentacja projektowa, o której mowa w
ust. 2 została zrealizowana w terminie określonym w § 3.
Zamawiający odmówi podpisania protokołu zdawczego przekazanej dokumentacji projektowej,
w przypadku braku podpisu osoby wskazanej w § 11 ust. 1 umowy.
Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji projektowej i przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentacji. Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy termin na dokonanie uzupełnień bądź poprawę dokumentacji. Do sprawdzenia kolejnych
wersji dokumentacji projektowej zastosowanie ma tryb określony w niniejszym ustępie.
Odbiór końcowy prac projektowych, nastąpi po sprawdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego,
usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad, przekazaniu dokumentacji w zakresie i ilości wskazanych
w SIWZ i po podpisaniu protokołu odbiorczego przez Strony.
Protokół, o którym mowa w ust. 6 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT w wysokości wskazanej
w § 4 ust.1 pkt 1) umowy.

RĘKOJMIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§7
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty
odbioru końcowego dokumentacji projektowej.
2. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej, przesłane
faxem lub e-mailem. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem rękojmi ponosi Wykonawca.
3. Data odbioru końcowego dokumentacji jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla prac objętych umową.
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4. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego Wykonania jakiegokolwiek
opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1,
jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.
6. O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich
ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, który nie może mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadania przez Wykonawcę
robót budowlanych.
7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego
do usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej,
a koszt wykonania dokumentacji zastępczej w całości pokryje Wykonawca. Zamawiający ma prawo do
potrącenia kosztów wykonania zastępczego z zabezpieczenia, o którym mowa w § 8 umowy.
8. Wady dokumentacji projektowej, skutkujące w realizacji wzrostem kosztów budowy (braki, błędy
w dokumentacji projektowej) będą obciążały Wykonawcę, który zapłaci w całości udokumentowane
koszty z tego tytułu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu kosztów, jakie Zamawiający poniósł
w związku z wystąpieniem przerw w Wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te powstały
z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych.

1.
2.
3.

4.

§8
Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości
10 % ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę …………………… zł w formie ………………
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i
pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres wynikający z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania
umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy, a Wykonawca wyraża zgodę na taki sposób
kompensaty wierzytelności.
70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantującej zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, zostanie
zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.

PRAWA AUTORSKIE
§9
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie do obrotu,
b) utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez reprodukowanie,
c) powielenie i kopiowanie przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie, w szczególności techniką
drukarską, reprograficzną, skanowania, zapisu analogowego lub cyfrowego na wszelkiego typu
nośnikach, w całości i we fragmentach, przy zachowaniu spójności rozwiązań projektowych,
d) publiczne odtworzenie, wyświetlenie, udostępnienie, wystawienie przedmiotu umowy w całości
lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie w szczególności w utworach
multimedialnych oraz materiałach informacyjnych i/lub promocyjnych Miasta Białegostoku,
e) prezentacja oraz udostępnienie w całości lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki
i w każdej formie, jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, urzędom administracji państwowej,
instytucjom, stowarzyszeniom, itp. w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień i/lub pozwoleń
na realizację,
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f)

przechowywania na komputerach należących do Zamawiającego oraz udostępniania w ramach
prowadzonych baz danych i serwisów informacyjnych, w tym przy użyciu Internetu i innych technik
przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne i informatyczne.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje w dacie zapłaty
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1).
3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu
na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim
wykonywanie zależnych praw autorskich.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw
autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym
polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

1.

2.
3.

4.

PODWYKONAWCY, ZESPÓŁ PROJEKTOWY
§ 10
Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres prac:
1) .................................................................. firma ……………………………………………………………
2) .................................................................. firma ……………………………………………………………
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ.
W przypadku zmiany bądź wprowadzenia nowych podmiotów w stosunku do wskazanych w ofercie, o
których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o wypełnieniu
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia.

§ 11
1. Do wykonania prac projektowych, stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca wyznacza Pana/ią
………………………………………….. - posiadającego/ą uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej / konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
2. Wykonawca może dokonywać zmiany osoby wskazanej w ust. 1, jedynie za uprzednią zgodą
Zamawiającego. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności
wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie, oraz musi posiadać doświadczenie takie same lub
wyższe od wymaganego w SIWZ i przedstawionego w ofercie Wykonawcy. Dokumentacja projektowa
musi być podpisana przez osobę, o której mowa w ust.1
3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować umowę za pomocą innych podmiotów, na których zasoby
zdolności technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) powoływał się w ofercie:
nazwa innego podmiotu …………………………... w zakresie: ……………………..
5. Wykonawca może dokonywać zmiany innych podmiotów, o których mowa w ust. 4 jedynie
za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy inny podmiot. Nowy inny podmiot musi
spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów
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6.

7.
8.

9.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do
umowy.
Jako pełnomocnika upoważnionego do uzyskania w imieniu Zamawiającego warunków technicznych,
niezbędnych
decyzji,
postanowień,
wymaganych
opinii,
uzgodnień
i sprawdzeń rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, Wykonawca wyznacza:
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jako koordynatora w zakresie Wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy podmiotów
o których mowa w ust. 4 umowy najpóźniej w dacie podpisania protokołu zdawczego, o którym mowa w
§ 6 ust. 3 umowy.
W przypadku zmiany osoby o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia, o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia.
KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 12
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 3 niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł za
każdy dzień zwłoki;
2) w przypadku zwłoki w dokonaniu uzupełnień lub poprawek oraz w usunięciu wad przedmiotu
umowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień;
3) w przypadku stwierdzenia w sporządzonej dokumentacji projektowej posługiwania się znakami
towarowymi, patentami lub pochodzeniem, jeżeli nie jest to podyktowane specyfiką przedmiotu
zamówienia, oraz w przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne
i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, przy jednoczesnym braku
wskazania, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, w wysokości 300,00 zł, za każdy
stwierdzony przypadek;
4) za brak udziału w realizacji przedmiotu umowy osób, podmiotów, o których mowa w § 11 ust. 1 i 4
umowy - karę w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
5) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa § 2 ust. 4 pkt 1) i 2) w wysokości 500,00 zł
za każdy dzień zwłoki.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w § 13 ust. 2.
Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
W razie naliczenia kar umownych zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową o ile nie
skorzysta z uprawnień określonych w ust. 6.
Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur Wykonawcy lub innych wymagalnych
należności, a Wykonawca wyraża zgodę na taki sposób kompensaty wierzytelności.
Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście
poniesionej.
§ 13

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

5

1) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie Wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne;
2) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 12 ust. 1
przekroczyła kwotę 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
3) wykonawca dokona zmiany osoby wskazanej w § 11 ust. 1 bez zgody Zamawiającego bądź nie
będzie realizował umowy za pomocą innych podmiotów, o których mowa w § 11 ust. 4.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W przypadku określonym w ust. 2 oraz w § 12 ust. 3, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu Wykonania części umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
ZMIANY UMOWY
§ 14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu określonego w § 3 w następującym przypadku, tj.:
1) wydłużenia postępowania w sprawie uzyskania warunków technicznych,
2) wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem
podstawowym,
3) zmiany danych, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźnienie
w dostarczaniu danych dla Wykonawcy,
4) zmiany warunków prowadzonych prac projektowych przez jednostki opiniujące, uzgadniające
lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,
5) przedłużenia terminów uzgodnień, opinii lub zatwierdzeń przez jednostki uzgadniające,
opiniujące lub zatwierdzające, o ile to przedłużenie nie będzie wynikało z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy,
6) żądania przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające w trakcie prowadzonego
postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nieujętych
w przedmiocie niniejszej umowy,
7) wystąpienia okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny,
8) gdy procedura wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego (tj. od dnia otwarcia ofert do wyboru oferty najkorzystniejszej) trwała
dłużej niż 30 dni,
9) wystąpienia siły wyższej.
3. W przypadkach określonych w ust. 2, termin realizacji zamówienia zostanie ponownie określony z
uwzględnieniem okresu trwania tych przeszkód.
4. Wykonawca ma prawo do zastosowania rozwiązań projektowych odmiennych w stosunku do założeń
określonych w załączniku nr … do umowy, jeśli Zamawiający wyrazi na nie zgodę, z uwagi na interes
społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze, lub
zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania obiektu.
5. Zmiana o której mowa w ust. 4 pozostaje bez wpływu na termin określony w ust. § 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności
finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.
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§ 16
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
§ 17
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo
sąd powszechny w Białymstoku.
§ 18
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również
przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764 j.t.).
§ 19
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Wykonawca,
a 2 egz. Zamawiający.
2. Integralnymi częściami umowy są:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) ekspertyza techniczna tarasu na poziomie piętra budynku przy ulicy Warszawskiej 19 w Białymstoku,
4) dokumentacja techniczna budynku.
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