
UMOWA NR ........./WGD-II/Z/................/2019

zawarta w dniu ................. 2019 r.  w Płocku, pomiędzy Skarbem Państwa – Prezydentem
Miasta  Płocka  wykonującym  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej,  zwanym  dalej
"Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Krzysztofa Krakowskiego – Sekretarza Miasta Płocka, upoważnienie z dnia 01.01.2019 r.
Nr 5/2019
oraz
Romana Siemiątkowskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds.  Polityki  Społecznej,
upoważnienie z dnia 01.01.2019 r. Nr 4/2019

a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

o następującej treści:

§ 1

1. W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  Zamawiający  powierza,  a
Wykonawca przyjmuje do wykonania operatu szacunkowego zgodnie z § 2 umowy.

2. Integralną częścią niniejszej umowy są: 
1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2) oferta Wykonawcy
3) informacja o wyborze oferty.

§ 2

Sporządzenie  operatów szacunkowych określających wartości  rynkowe nieruchomości
gruntowych niezabudowanych z naniesieniami dla 35 działek położonych w Płocku w obrębach
nr 2 "Trzepowo", 13 "Kombinat", przejętych z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowych
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1474) – w celu określenia
wysokości  odszkodowań przysługujących byłym właścicielom, użytkownikom wieczystym lub
osobom, którym przysługiwało do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

§ 3

1. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z dołożeniem szczególnej staranności,
właściwej  ze  względu  na  zawodowy charakter  czynności,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  i  standardami  obowiązującymi  rzeczoznawców majątkowych  – w oparciu
o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości  i  sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U.  z  2004 r.,  Nr  207, poz.
2109  z  późn.  zm.)  oraz  ustawę  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).

2. Do operatu szacunkowego należy dołączyć istotne dokumenty wykorzystane przy jego
sporządzeniu.

3. Wszelkie  niezbędne  dokumenty  do  wykonania  operatu  szacunkowego  Wykonawca
uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

5. Po  zrealizowaniu  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  będzie  zobowiązany,  w  ramach
otrzymanego  wynagrodzenia,  do  ewentualnego  sporządzenia  opinii  i  wyjaśnień
dotyczących  wykonanego  operatu  dla  potrzeb  prowadzonych  postępowań  przez
Prezydenta  Miasta  Płocka  oraz  organów  odwoławczych,  a  także  do  uczestnictwa
w postępowaniach prowadzonych przez te organy. 



§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i uprawnienia do wykonania przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi / za pomocą podwykonawców.
3. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność

zarówno za ich działanie, jak i zaniechanie.

§ 5

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  poufności  wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego
i jego Klientów.

2. Przez obowiązek o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakres:
a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków
twardych  i  innych  nośników  informacji  itp.  -  niezwiązanymi  ze  zleconym zakresem
prac,
b) zabierania,  kopiowania oraz  powielania  dokumentów i  danych,  a  w szczególności
udostępniania  ich  osobom  trzecim,  informowania  osób  trzecich  o  danych  objętych
zakazem poufności.

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na
terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia,  aby  jego  pracownicy,  a  także  osoby
trzecie, przy udziale których wykonuje umowę dla Zamawiającego przestrzegali  tych
samych reguł poufności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie
zobowiązania  wskazanego w zdaniu  poprzedzającym, a za  działania  lub zaniechania
osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

5. Wykonawca zobowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających
do  ochrony  informacji  poufnych  Zamawiającego  i  jego  klientów,  o  ile  w  trakcie
wykonywania  umowy  mogłoby  dojść  do  ujawnienia  takich  informacji  poza  wiedzą
i zgodą Zamawiającego.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  nie  wprowadzać  do  budynku  będącego  siedzibą
Zamawiającego osób trzecich.

7. Postanowienia ust.1-6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej 
niniejszą umową;
c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego 
lub decyzji administracyjnej.

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla  danej  usługi  regulacjami systemu
dostępnymi  na  stronie  www.zsz.plock.eu oraz  zobowiązuje  się  do  przestrzegania
standardów  z  nich  wynikających. Regulacje  nieujawnione  publicznie  z  uwagi  na
wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu
niniejszej umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub
odpowiednio.

§ 6

Termin realizacji przedmiotu umowy:  …………………………………………... 

§ 7

1. Osobami  upoważnionymi  ze  strony Zamawiającego  do  współdziałania  z  Wykonawcą,
pełnienia  nadzoru nad realizacją  umowy i  dokonania  odbioru  jest  Anna Krysińska -
Podinspektor w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Płocka oraz Magdalena Marzyńska –
Kierownik Referatu Administracyjno-Finansowego w Wydziale Geodezji. 

http://www.zsz.plock.eu/


2. Odbiór  wykonanych  prac  nastąpi  w  formie  protokołu  zdawczo-odbiorczego,  po
zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru i dostarczeniu przedmiotu umowy do
siedziby Zamawiającego.

3. Zamawiający przeprowadzi odbiór w terminie 21 dni od daty zgłoszenia prac do odbioru.
4. W  razie  stwierdzenia  niekompletności  lub/i  wad  przedmiotu  odbioru  Zamawiający

zobowiązany  jest  reklamować  je  pisemnie  w  terminie  21  dni  od  daty  dostarczenia
przedmiotu umowy i zgłoszenia prac do odbioru, jednocześnie wzywając Wykonawcę do
ich usunięcia w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni.

5. Stwierdzenie wad w późniejszym terminie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich
usunięcia na pisemne żądanie Zamawiającego, w określonym przez niego terminie.

6. Za usunięcie niekompletności lub/i wad przedmiotu odbioru Wykonawcy nie przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie.

7. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanego  przedmiotu zamówienia wygasają
z upływem 1 roku od dnia odbioru prawidłowo wykonanego zmówienia

§ 8

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie operatu szacunkowego wynosi …….. zł brutto
(słownie:……………………..  00/100),  w  tym  podatek  VAT  ……….  zł  (słownie:
…………………………………………...).

2. Wynagrodzenie obejmuje wykonanie operatu szacunkowego oraz wszelkie inne prace
i czynności związane z przedmiotem umowy, do których zobowiązał się Wykonawca.

3. Wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty ……………. zł brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie

wykonane przez Wykonawcę i odebrane bez zastrzeżeń.
5. Wynagrodzenie  o  którym  mowa  w  ust.  1  płatne  będzie  po  wykonaniu  przedmiotu

umowy  i  podpisaniu  bezusterkowego  protokołu  zdawczo-odbiorczego,  na  wskazane
przez Wykonawcę na fakturze konto bankowe. 

6. Termin zapłaty strony ustalają na 30-ty dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury na: Gmina – Miasto Płock, 09-400 Płock, Pl. Stary
Rynek 1,  NIP 774-31-35-712. Wykonawca zobowiązany jest  do  umieszczenia  na
fakturze numeru umowy wg centralnego rejestru umów, której faktura dotyczy.

7. Zamawiający  dopuszcza,  na  wniosek  Wykonawcy,  przyspieszenie  płatności  za
wystawioną  fakturę pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez
Zamawiającego płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust.1 umowy, Strony
ustalają, że skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w
skali roku od należności z faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem
określonym w ust.1 umowy Zamawiający zastrzega,  iż  możliwość dokonania zapłaty
przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

8. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości
ustawowej.

9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. NIP 774-31-35-712
10.Wykonawca  oświadcza,  że  dokonał  zgłoszenia  rejestracyjnego  i  decyzją  Urzędu

Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP …………...…….
11.Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.

§ 8a

1. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować płatności  za  faktury  z  zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje
się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 6 umowy.

2. Podzieloną  płatność  tzw.  split  payment  stosuje  się  wyłącznie  przy  płatnościach
bezgotówkowych,  realizowanych za  pośrednictwem polecenia  przelewu lub polecenia
zapłaty dla  czynnych podatników VAT.  Mechanizm podzielonej płatności nie będzie
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT
(np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.



3. Wykonawca  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  dokonywanie  przez  Zamawiającego
płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

4.  Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018, poz.
2187) prowadzony jest rachunek VAT.

(ust.  1-3  będzie  miał  zastosowanie  w  zależności  od  złożonego  oświadczenia  w
formularzu oferty).

§ 9

1. Ustaloną  przez  Strony  formą  odszkodowania  za  niewykonanie  lub  nienależyte
wykonanie umowy są kary umowne.

2. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę  ze  skutkiem natychmiastowym po  uprzednim
wezwaniu i  udzieleniu dodatkowego 7-dniowego terminu, jeżeli  Wykonawca realizuje
przedmiot zamówienia z opóźnieniem przekraczającym 7 dni lub jeżeli nie usunie w tym
terminie wad operatów.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości zamówienia, o którym mowa w § 8 ust. 3 w przypadku rozwiązania umowy
z powodu okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 2.

4. W razie stwierdzenia wad nadających się do usunięcia, a powstałych z przyczyn, za
które  odpowiada  Wykonawca,  jest  on  zobowiązany  do  ich  usunięcia  w  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem rozwiązania umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących
przypadkach:
a) opóźnienia w wykonaniu umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 8 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia,
b) odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości  100%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 3, 
c) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za
wady, liczonego od dnia wyznaczonego jako termin do usunięcia wad – w wysokości
2% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 3 za każdy dzień  
opóźnienia.

6. Przed naliczeniem kar umownych strony zobowiązują się informować z zachowaniem
formy  pisemnej  o  powstaniu  okoliczności  skutkujących  naliczenie  kar  umownych
wynikających z umowy.

7. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  umowy  z  należnego  mu
wynagrodzenia.

8. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wydania w terminie 14 dnia od daty rozwiązanie od

umowy,  wszystkich  znajdujących  się  w  jego  posiadaniu  dokumentów  i  materiałów
związanych z realizacją niniejszej umowy.

10. Poza  karami  umownymi,  o  których  mowa  powyżej,  strony  mogą  dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 10

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz powierza
przetwarzania  danych  osobowych  swoich  pracowników,  współpracowników,  klientów
oraz danych osób przekazanych przez w/w osoby, niezbędnych do wykonania Umowy,
na  potrzeby  księgowe,  rozliczeniowe,  prowadzenia  bazy  danych  spraw  w  ramach
oprogramowania, itp.

2. Strony  wskazują,  iż  mają  pełną  świadomość,  że  zgoda  na  przetwarzanie  danych
osobowych wynika z samej natury stosunku prawnego między Stronami, a bez niej
niemożliwym  byłoby  wykonywanie  Umowy.  Powierzenia,  o  których  mowa  powyżej,
upoważniają  Strony  do  przetwarzania  danych  osobowych  wyłącznie  w  ramach
wypełniania  obowiązków  wynikających  z  Umowy  i  nie  mogą  stanowić  podstawy
przetwarzania tych danych na jakikolwiek inny cel.



3. Powierzenia zostają zawarte na okres trwania Umowy, co nie wyłącza prawa Stron do
czasowego  wstrzymania  lub  uchylenia  powierzenia,  w  szczególności  w  przypadku
zaistnienia incydentu z zakresu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. 

4. Dla  uniknięcia  wątpliwości  Strony  wskazują,  iż  wstrzymanie,  zawieszenie  lub
wypowiedzenie  powierzenia  do przetwarzania  danych osobowych,  może czasowo lub
trwale  uniemożliwić  wykonywanie  Umowy,  za  co  Zamawiający  nie  będzie  ponosić
odpowiedzialności, a co Wykonawca w pełni akceptuje i zrzeka się wszelkich roszczeń w
tym zakresie wobec Zamawiającego w najszerszym dopuszczalnym przepisami prawa
zakresie. 

5. Zamawiający  informuje  Wykonawcę,  iż  w zakresie  danych  osobowych  przekazanych
Wykonawcy do przetwarzania:
-  Zamawiający  jest  administratorem  danych  osobowych  powierzonych  przez
Wykonawcę. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
- Dane osobowe będą przetwarzane na cele związane z wykonaniem Umowy, w tym na
potrzeby finansowo-księgowe, rozliczeniowe, analiz technicznych oraz tworzenia bazy
danych, a również na cele prowadzonych spraw sądowych i pozasądowych;
-  Dane  osobowe  przekazane  przez  Wykonawcę  mogą  zostać  powierzone  do
przetwarzania  przez  podmioty  współpracujące  z  Zamawiającym, tacy  jak  audytorzy,
rewidenci, księgowi, obsługa IT, podmioty udzielające/kontrolujące dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej itp., którzy zostaną zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie
z przepisami RODO, a także wszelkim właściwym sądom i organom władzy publicznej
oraz instytucjom finansowym i skarbowym, zgodnie ze zleconymi czynnościami przez
Wykonawcę,  a  także  obowiązkami  wynikającymi  z  powszechnie  obowiązujących
przepisów prawa, na co jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę;
- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, a także w zakresie
przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków Stron, wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
-  Osobom,  których  dane  są  przetwarzane  przysługuje  prawo  do  żądania  od
Zamawiającego  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi
na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia
danych (uzyskania usystematyzowanego zestawienia danych i przekazania ich innemu
administratorowi),  jak  również  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym momencie  i
wniesienia skargi do organu nadzoru;

6.  Strony podejmą wszelkie  niezbędne  oraz  obiektywnie  możliwe do wykonania środki
techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  zabezpieczenie  przetwarzanych  danych
osobowych Stron, pracowników, klientów, kontrahentów i innych osób, których dane
osobowe będą przetwarzać.

7. W szczególności Strony zobowiązane są zapewnić niezbędne systemy bezpieczeństwa,
wdrożyć  i  stosować  procedury  wymagane  powszechnie  obowiązującymi  przepisami
prawa oraz sporządzić niezbędną dokumentację.

8. Strony zobowiązane są także do nałożenia na podmioty, którym dane osobowe powierzą
do dalszego przetwarzania, wszelkich zobowiązań wymaganych niniejszą Umową oraz
przepisami  prawa,  w  tym  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  przetwarzania  danych
osobowych przez te podmioty.

9.  Niezależnie  od  powyższego  Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  tajemnicy
przekazanych im do przetwarzania danych osobowych przez czas trwania niniejszej
Umowy  oraz  po  jej  wygaśnięciu,  z  wyjątkami  przewidzianymi  w  powszechnie
obowiązujących  przepisach  prawa,  w  szczególności  jeżeli  obowiązek  ich  ujawnienia
wynika bezpośrednio z przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej
albo w celu wykonania praw i roszczeń istniejących między Stronami.

10.Strona, która przez swoje działanie lub zaniechanie dopuszcza bezprawnego ujawnienia
danych objętych tajemnicą, zobowiązana będzie do naprawienia szkody na zasadach
ogólnych do wysokości rzeczywistej szkody.



§ 11
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-6
Prawo Zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następującej
istotnej zmiany:
a) formy płatności zgodnie z § 8a.

§ 12

1. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy z dniem podpisania przez Strony
protokołu odbioru w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach
eksploatacji:

• trwałe lub czasowe zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie,

• tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu,
• utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób,
• wielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia niniejszej Umowy nośnikach, w

tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie
światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

• wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,

• wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sieć Internet), w tym wielokrotne
rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach),

• wprowadzanie do pamięci komputera,
• publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

• kompilowanie wykonanej dokumentacji z innymi dokumentami, w tym pochodzącymi od
osób trzecich.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi
wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

4. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do nie wykonywania, przez czas
nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do wykonanego
przedmiotu umowy co, do których autorskie prawa majątkowe przysługują
Zamawiającemu. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do
Zamawiającego do nie wykonywania: prawa do udostępnienia go anonimowo, prawa do
nienaruszalności treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do
decydowania o pierwszym udostępnieniu przedmiotu umowy publiczności, prawa do
nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

5. Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas
nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

6. Przeniesienie praw określonych niniejszą Umową następuje na wyłączną własność
Zamawiającego i jest nieograniczone terytorialnie.

7. Mając  na  uwadze  pola  eksploatacji  wskazane  w  ust.  2  Wykonawca przenosi na
Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia o którym stanowi § 8  ust. 1 niniejszej
umowy,  prawa zależne do wykonanego dzieła, w tym prawo do dokonywania zmian w
dokumentacji.

§ 13

1. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Prawa
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą
obu stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.



§ 14

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których cztery egzemplarze
otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca

Zamawiający Wykonawca 

Sporządziła: Dominika Rucińska


