jest do zwolnienia Zamawiającego z wszelkich zobowiązań w tym przedmiocie, jak również do
naprawienia wszelkich szkód powstałych z tego tytułu u Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiającego
wszystkie majątkowe prawa autorskie do całości przedmiotu umowy na wszelkich polach
eksploatacji, wraz z prawami zależnymi do całości przedmiotu umowy w zakresie obejmującym w
szczególności prawo do wprowadzania niezbędnych zmian i poprawek przedmiotu umowy, według
uznania Zamawiającego oraz do nieograniczonego w czasie i przestrzeni
korzystania
i rozporządzania przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1.
3. Przeniesienie zastrzeżonych w niniejszym paragrafie umowy praw autorskich do przedmiotu
umowy następuje w dniu odbioru przedmiotu umowy, w ramach ustalonego w umowie
wynagrodzenia, bez konieczności składania w tym zakresie przez Strony odrębnych oświadczeń.
§ 5.

1. Z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie
umowne w formie ryczałtu zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości netto ..........................
(słownie: .........................................................)
plus należny podatek VAT w wysokości 23%,
co stanowi .................. (słownie: .............................................. )
(słownie:
.....................
wynosi
Łączna
kwota
brutto
........................................................................).
2. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonana przelewem na konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
na Zamawiającego faktury VAT, wg następującego podziału:
2.1. 70% po wykonaniu etapów I i II, o których mowa § 2 ust. 1 pkt. 1.1 i pkt 1.2, na podstawie
podpisanych przez Zamawiającego bez uwag protokołów odbioru częściowego,
2.2. 30% po zrealizowaniu etapu III, o którym mowa z § 2 ust. 1 pkt. 1.3, tj. opublikowania
uchwały zatwierdzającej zmianę Aglomeracji Mikołów i po podpisaniu przez Strony bez
uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne do końca trwania umowy.
5. W kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 ujęte zostały wszelkie koszty i opłaty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy, a także uzyskaniem warunków, uzgodnień, opinii, map,
przeprowadzeniem ankiet/audytów i innych dokumentów niezbędnych do wykonania zamówienia.
6. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§6
1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności
na rzecz osoby trzeciej.
§7
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % wartości
umowy brutto, w kwocie ............ .. zł. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
wniesiono
w formie ......................
2. Wysokość kwoty służącej do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi za wady wynosi 30% kwoty
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. .............. zł.
3. Zamawiający zwróci, na żądanie Wykonawcy, 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
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