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FAZA UMOWY: Etap 2: Uzyskanie prawomocnej decyzji na wycinkę
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oBclĄŻENlE KARAMl UMoWNYMl

a) kary umowne z tytułu opóźnienia

b) kary w związku ze sporządzeniem
opracowania niezgodnego z umową

c) kara za opóźnienie w usunięciu
wad
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PRzENlEslENlE PRAW AUToRsKlcH

a) przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw
zależnych do dokumentacji zgodnie z umową w zakresie
wynagrodzenia
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Wykonawca oświadcza, iż akceptuje ww. kary i obciążenia, wyraźając
zgodę na ich rozliczenie z przysługującego mu wynagrodzenia.

ND

Wykonawca oświadcza, iź opracowanie jest zgodne z umową, zasadami
wspolczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz normami oraz źe
została wykonana iwydana w stanie kompletnym dla celu, któremu ma
słuźyć

ND

Wykonawca wnosi o nieobciążanie go naliczonymi karami umownymi i

obciążeniami, zobowiązuje się nadrobić wszystkie zaległości i uzyskać
odbiór lnwestora w terminie do dnia po rygorem zapłaty
trzykrotności naliczonych kar umownych i obciążeń, na co lnwestor
wyraża zgodę.

, r wykonawca oświadcza, iź nie wykonywał prac dodatkowych, zaś w przeciwnym wypadku zrzeka się wsze|kich roszczeń w
. tym zakresie.

r Nienaliczenie kar w tym protokole odbioru robót nie jest równoznaczne z odstąpieniem Murapol (MAD) od roszczeń w tym
l zakresie.
l

' . odbiór dokumentacji nie pozbawia inwestora roszczeń w stosunku do wykonawcy, w szczególności z tytulu należwego
wykonania umowy.

] . D€kgmentecja nie .e9teła ecebran3 .e w.glęcg na 9Ghybi€nł3 wymienlene pewYiej, **

r odebranie dokumentacji nie oznacza, że dokumentacja została zweryfikowana merytorycznie. **
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** Niepotrzebne skreślić
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