
Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

Umowa Nr …/…./2020 

 

zawarta w dniu  …………..w Krempnej pomiędzy: 

…………………………z siedzibą ……………………NIP………….. ., REGON …………….. 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez : 

Wójta Gminy  - ……………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………………………. 

a………………………………………prowadzącym działalność pod firmą: ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” Strony zawierają umowę o następującej treści: 

niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego z wyłączeniem  

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8. 

§ 1 

1. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do  wykona-

nia dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Wykonanie projektu budowy 

chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmi-

gród – Kąty – Krempna - Świątkowa Mała - Grab- granica państwa od km 31+228 do km 

31+789 strona prawa w m. Krempna – Kotań”. 

2. Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przy piśmie PZDW- 

RDW- IIb-6011/ch/2/20 z dnia 03.03.2020 r. dodatkowo Projekt budowy chodnika należy 

wykonać i uzgodnić z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz uzyskać 

niezbędne zezwolenia – zgłoszenia przewidziane prawem. 

3. Do projektu technicznego należy również wykonać przedmiar robót i kosztorys inwestorski. 

4. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi art. 29 ust. 2 ustawy „Prawo zamówień 

publicznych”. W przypadku opracowania w oparciu o konkretne znaki towarowe należy 

dopuścić rozwiązania „równoważne” a w opisie dokładnie określić wymagania i kryteria co 

do stwierdzenia „równoważności”. 

5. W rozwiązaniach projektowych powinny być zastosowane materiały, urządzenia  

i technologie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

6. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem umowy powinna być wykonana  

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej np. na płycie CD lub 



innym nośniku danych w formacie dającym się odczytać przy wykorzystaniu komputera 

wyposażonego w podstawowe i standardowe oprogramowanie. Preferowane pliki word oraz 

pdf. 

§ 2 

1. Strony ustalają wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie  

z ofertą wykonawcy, na kwotę ……..….. zł netto (słownie: ……………………………..… 

złotych), tj. ……………………. zł brutto (słownie: ……………………………………..… 

złotych). 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w wysokości: 

a) 30% należności umowy płatne po wykonaniu i uzgodnieniu koncepcji projektu 

b) 70% należności umowy płatne po całkowitym wykonaniu projektu wraz z uzgodnieniami  

i uzyskanym zezwoleniem lub zgłoszeniem. 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku/faktury przez Wykonawcę  

i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku wystawionego po częściowym odbiorze 

robót wykonanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od 

daty otrzymania rachunku. Zapłata należności z faktury nastąpi bezgotówkowo przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy Nr ………………………...…………………………………………. 

 

§ 3 

Termin wykonania prac do dnia 30.06.2021 r. 

             

§ 4 

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne: 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych: 

a) za zwłokę w wykonaniu określonego przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  

brutto, określonego w § 2 umowy za każdy dzień zwłoki, a jeżeli przedmiot umowy ze względu na 

przekroczenie terminu jest Zamawiającemu nieprzydatne, może on odmówić jego przyjęcia, nie 

płacąc umownego wynagrodzenia; 

b) za zwłokę w usunięciu wad opracowania w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2  umowy za każdy dzień zwłoki, a jeżeli dzieło ze względu na przekroczenie 

terminu jest Zamawiającemu nieprzydatne, może on odmówić jego przyjęcia, nie płacąc umownego 

wynagrodzenia; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia brutto 



określonego w § 2- należnego po odstąpieniu od umowy. 

2. Zamawiający rości sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu błędnie wykonanej 

dokumentacji, w tym kosztorysu, w wyniku czego narażony został na dodatkowe koszty. Przez błędne 

wykonanie kosztorysu rozumie się pominięcie, lub znaczące nie doszacowania istotnych pozycji 

robót, ilości materiałów i urządzeń, określonych w podstawowym zakresie. W takim przypadku 

określa się karę umowną, którą obciążony zostanie Wykonawca w wysokości 10% dodatkowo 

poniesionych przez Zamawiającego kosztów. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokrywają w całości szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu 

Cywilnego – do wysokości poniesionej szkody. 

4. Naliczone kary umowne mogą być potrącone z faktur za wykonanie przedmiotu umowy na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 5 

Wykonawca odpowiada za ujawnione w trakcie realizacji wady, usterki i niezgodności dokumentacji 

projektowej w stosunku do stanu faktycznego w terenie, bądź oczywiste omyłki. Wykonawca 

zobowiązany jest poprawić i usunąć wady, usterki i niezgodności w trybie odwrotnym, niezwłocznie 

po ich ujawnieniu. Ewentualne koszty budowy wynikające z błędów projektowych, błędów  

w przedmiarze robót lub braku odpowiednich pozycji w przedmiarze robót pokrywa Wykonawca na 

koszt własny staraniem zleceniodawcy opracowania przedmiotowej dokumentacji. 

 

§ 6 

1.Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą 

przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy w sposób określony w niniejszej umowie, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego – w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób 

trzecich – całość autorskich praw majątkowych do wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy 

wszelkiej dokumentacji oraz do korzystania i rozporządzania ww. dokumentacją, na wszystkich 

znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, elektroniczną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu 

w postaci programu komputerowego, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami  

i w jakiejkolwiek formie, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 



do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oraz uprawnienie do dokonania cesji praw, 

3) w zakresie publikacji (m.in. w Internecie i publikacjach własnych Zamawiającego) oraz 

wprowadzania do pamięci komputera całości lub fragmentów utworu w celu publikacji; Wykonawca 

udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez Zamawiającego lub osobę 

trzecią, a także wyraża zgodę na każdorazowe przetwarzanie utworu, jego tłumaczenie, 

przystosowanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian, 

4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne 

wykonanie, wystawienie (w szczególności wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz do globalnej sieci komputerowej – Internet), 

rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju publikacjach, a także publiczne udostępnianie utworu  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

Wykonawca udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez Zamawiającego 

lub osobę trzecią.  

2.Zamawiający mocą niniejszej umowy nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania 

zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest, ani nie będzie obciążony żadnymi prawami, 

ani roszczeniami osób trzecich. 

4.Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 umowy zawiera wynagrodzenie Wykonawcy za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, określonych  

w niniejszym paragrafie. 

§ 7 

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich  zmian. 

§ 8 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy prawa polskiego 

w   szczególności kodeksu cywilnego. 

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla 

Zamawiającego. 

 

 

PODPISY   STRON : 

   WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY                                                                   


