
UMOWA 0 DZIELO NR BZK-I/25A/2018 

zawarta w dniu 3 pazdziernika 20 18 r. w Lodzi pomiqdzy: 

Miastem L6di - z siedzibq w Lodzi przy, ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Lddi, 

NIP 725-00-28- 902, w imieniu ktbrego dziala: 

Pani Beata tuszczynska - Dyrektor Biura ds. Zarzqdzania Kadrami 

w Departamencie Prezydenta Urzqdu Miasta Lodzi, na podstawie Zarzqdzenia Nr 9359NIIl18 

Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 14 wrzeinia 201 8 r. w sprawie upowaznien do skladania 

oiwiadczen woli w zakresie zarzqdzania mieniem Miasta todzi ,  zwanym dalej 

,,Zamawiajqcymn 

a prof. dr hab. Mariuszem Jablonskim zamieszkalym we 

dowodem osobistym nr , PESEL ' 

.c,wanym dalej ,,WykonawcqW. 

legitymujqcym siq 

data i miejsce urodzenia: 

Do niniejszej umowy nie stosuje sip pnepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zam6wieh publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy tekst jednolity - 
(Dz. U. z 201 7 r. poz. 1579 z pbin. zm). 

8 1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiajqcy zleca a Wykonawca zobowiqzuje siq do sporzqdzenia opinii prawnej 

w przedmiocie: "Czy art. 6 ust. 2 ustawy o pracownikach samorzqdowych i art. 11 $ 2 pkt 1 

ustawy - Kodeks wyborczy, w brzmieniu obowiqzujqcym na dzien 27 wrzeSnia 201 8 r., naleky 

interpretowak jako oznaczajqce, ze osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karq grzywny za 

przestqpstwo umyilne Scigane z oskarzenia publicznego moze kandydowak na urzqd prezydenta 

miasta, a takze w razie uzyskania mandatu moze pelnik tq M c j q  oraz otrzymywak 

wynagrodzenie prezydenta miasta?". 

8 2  

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania przedmiotu umowy okreilonego w $ 1 

i przekazania do Biura ds. Zarzqdzania Kadrami w Departamencie Prezydenta Urzqdu 

Miasta Lodzi w terminie do dnia 8 paidziernika 2018 r. do godz. 16.00 w formie 



edytowalnej za poirednictwem poczty elektronicznej na adres: b.buczvnska@.uml.lodz.D1. 

oraz w formie podpisanego dokumentu w liczbie 1 egz. 

9 3 
Przyjecie pnedmiotu umowy 

1 .  Przedmiot umowy okreilony w 5 1 przekazany zostanie Zamawiajqcemu napodstawie 

protokolu zdawczo-odbiorczego, zwanego dalej ,,Protokolem". 

2. Zamawiajqcy w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania opinii prawnej przez 

Wykonawcp uprawniony jest do zgloszenia uwag, pytah i zastrzeken do przedstawionej 

opinii prawnej. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych zobowiqany jest do udzielenia 

wyjainieri w zakresie zgloszonych przez 2amawiaj;leego pytah, zastrzekeh i uwag oraz do 

naniesienia ewentualnych poprawek w opinii prawnej. 

3. Zamawiajqcy ma prawo odm6wiC przyjqcia przedmiotu urnowy i podpisania Protokolu 

w przypadku, gdy uma, Be dostarczone przez Wykonawcq materialy sq niezgodne 

z przedmiotem urnowy. 

4. Jeili Zamawiajqcy odmawia podpisania Protokolu, ma obowiqzek w terminie 7 dni wskazaC 

przyczyny tej odmowy. Zamawiajqcy wyznaczy Wykonawcy spos6b i termin wniesienia 

poprawek. 

§ 4 

Wiedza, kwalifikacje i zaplecze techniczne 

1. Wykonawca oiwiadcza, Be posiada wiedzq, kwalifikacje oraz zaplecze techniczne niezbqdne 

do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiquje siq wykonywa6 zlecenie bqdqce przedmiotem niniejszej umowy 

z naleiytq starannoiciq oraz zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i zasadami etyki 

zawodowej . 
§ 5 

Wynagrodzenie 

1 .  Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysiuguje wynagrodzenie w wysokoici 

8.800 zl brutto (slownie: osiem tysiqcy osiemset zlotych). 

2. Wynagrodzenie zostanie wyplacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcq na 

podstawie prawidlowo wypelnionego rachunku, w terminie wynikajqcym z przyjptego 

Teminarza wyplat wynagrodzeri i innych iwiadczeh w Urzqdzie Miasta Lodzi w 20 18 r. 

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytulu 

wykonania przedmiotu umowy. 



9 6  
Przeniesienie praw autorskich 

1. Wykonany i przekazany przedmiot umowy stanowik bedzie wlasnoSC Zamawiajqcego 

i nie moie byk udostqpniany osobom trzecim bez zgody Zamawiajqcego. 

2. Wykonawca oiwiadcza, i e  osoby trzecie nie uzyskaly ani nie uzyskajq autorskich praw 

majqtkowych do przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 20 18 r. poz. 1 19 1 z p6in. zm.) niniejszq umowq przenosi na Zamawiajqcego 

caloid autorskich praw majqtkowych do przedmiotu umowy, obejmujqcych prawo do 

korzystania, zwielokrotniania i rozporzqdzania (w tym prawo do dokonywania zmian), 

wprowadzania do pamiqci komputera na wszystkich polach eksploatacji wskazanych 

w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych znanych w dniu zawarcia umowy. 

4. Zamawiajqcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majqtkowych na rzecz osob 

trzecich do korzystania i rozporzqdzania zaleinym prawem autorskim w zakresie 

wymienionym w ust. 3. 

5. Zaplate za autorskie prawa majqtkowe stanowi wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

umowy okreilone w 5 5 ust. 1 i wyczerpuje w caloici roszczenia Wykonawcy z tytulu 

przeniesienia na rzecz Zamawiajqcego autorskich praw majqtkowych do przedmiotu umowy. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszajqautorskich praw osobistych. 

7. Wykonawca oiwiadcza, ke dysponuje autorskimi prawami majqtkowymi do przedmiotu 

umowy. 

8. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawc6w7 Wykonawca 

dysponowak bqdzie autorskim prawem majqtkowym do przedmiotu umowy wykonanego 

przez podwykonawcow, kt6re przenosi niniejszq umowq w zakresie i na zasadach 

okreilonych w ust. 1 - 7. 

9 7 
Zobowiqzanie do poufno6ci 

Strony zobowiqzujq siq zachowad w Scislej tajemnicy wszelkie informacje dotyczqce drugiej 

Strony uzyskane od tej Strony w zwiqzku z realizacjqpostanowien niniejszej umowy. 

9 8  
Kary umowne 

1.  W przypadku: 

a. opoinienia w wykonaniu przedmiotu umowy, 



b. nie wniesienia poprawek do przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez 

Zarnawiaj qcego, 

- Zarnawiajqcemu przysluguje kara urnowna w wysokoSci 0,3% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w tj 5 ust. 1 za kaidy dzien op6hienia, z zastrzekeniem, 8e odpowiedzialnoSC 

Wykonawcy z tytuh niewykonania lub nienalekytego wykonania umowy nie moze 

przekroczyk dwukrotnoSci kwoty wynagrodzenia. 

2. Jeieli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie okreilonym w tj 2, 

Zarnawiajqcy wzywa go na piimie do wykonania przedmiotu umowy i wyznacza mu nowy 

termin. W przypadku niedotrzymania nowego terminu Zarnawiajqcemu przysluguje prawo 

odstqpienia od umowy a Wykonawca zobowitgany jest do zwrotu otrzymanego 

wynagrodzenia oraz zaplacenia kary umownej w wysokogci 20% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 5 ust. 1. 

§ 9 
1. Strony ustalajq nastqpujqce adresy do dorgczen, telefony oraz adresy poczty 

elektronicznej. 

Zamawiaiacv: 

adres korespondencyjny: Urzqd Miasta Lodzi - Biuro ds. Zarzqdzania Kadrami, 
ul. Piotrkowska 104,90-926 L6di 

numer telefonu: 42 638 41 91 

adres poczty elektronicznej : b.buczvnska~,uml.lodz.pl 

Wykonawca: 

adres korespondencyjny: 

numer telefonu 

numer telefonu kom6rkowego: 

adres poczty elektronicznej : 

§ 10 

Zrniany umowy 

1. Zmiany umowy wymagajq dla swej wahoSci formy pisemnej. 

§ 11 

Postanowienia koricowe 

1 .  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 



2. Wszelkie spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony bqdq staraly sic 

rozstrzygaC w drodze negocjacji, zag w przypadku braku porozumienia poddadzq sic pod 

rozstrzygniecie sqdu powszechnego. Sqdem wlaSciwym dla rozstrzygniecia roszczen 

wynikajqcych z niniejszej umowy jest sqd wlasciwy dla siedziby Zamawiajqcego. 

3. Umowq sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiaj qcego. 

Zamawiajqcy 
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