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Wzór umowy o dzie o nr …………/2016 
 
 
Zawarta w dniu __ ___________ 2016r. w Tuchowie, pomi dzy: 
 
1) Spó  Komunaln  „DORZECZE BIA EJ” spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci   
z siedzib  w Tuchowie (33-170), przy ul. Jana III Sobieskiego 69C, nr KRS: 0000218925, NIP: 9930406600, 
REGON: 85274782500000, kapita  zak adowy: 53 074 000,00 z  i  kapitale  wp aconym  53  074  000,00  z  
dzia aj cym na podstawie wpisu do rejestru przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla 
Krakowa - ródmie cia w Krakowie, XII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 
reprezentowan  przez:  
 

awomira J drusiaka – prezesa zarz du 
zwan  w dalszej cz ci niniejszej umowy „Inwestorem” (Zamawiaj cym) 
 
a 
2) ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________zwan /Zwanym w dalszej cz ci 
niniejszej umowy „Wykonawc ”  
 
Zwanymi w dalszej cz ci umowy pojedynczo „Stron ”, a wspólnie „Stronami”. 
 
Strony postanowi y zawrze  umow  (zwan  w dalszej cz ci „Umow ”), nast puj cej tre ci: 
 
 

§1 
Zwa ywszy, e Zamawiaj cy yczy sobie, aby us uga, okre lona jako „Opracowanie Wniosku o 
dofinansowanie z Funduszu Spójno ci z wymaganymi za cznikami, Studium Wykonalno ci oraz 
Programów Funkcjonalno – U ytkowych dla zada  inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu 
„Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej zlewni rzeki Bia a w ramach programu Czysty Dunajec – 
faza II”, planowanego do wspó finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i rodowisko na lata 2014 – 2020 zosta a opracowana przez Wykonawc  oraz, e przyj  on Ofert  
Wykonawcy wy onion  w trybie przetargu nieograniczonego na powy sz  us ug  w ramach w/w umowy, 

on  w ramach post powania o udzielnie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie  Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze 
zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 
__.___________.2016 r. strony postanawiaj , e: 
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§2 
1. Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania: 

 
1) Wniosku o dofinansowanie dla projektu "Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej rzeki 

Bia a w ramach programu Czysty Dunajec – faza II” wraz z niezb dnymi za cznikami, zgodnie z 
bie cym Regulaminem i wytycznymi konkursu Dzia ania 2.3 Gospodarka wodno – ciekowa w 
aglomeracjach (KONKURS zamkni ty nr POIi .2.3/3/2016), aktualnymi na dzie  wydania 
przedmiotu umowy Zamawiaj cemu. 

2) Studium wykonalno ci dla projektu: "Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej rzeki Bia a 
w ramach programu Czysty Dunajec – faza II”, aplikuj cego w ramach Osi priorytetowej II 
„Ochrona rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i  rodowisko  na  lata  2014  –  2020,  w  konkursie  Dzia ania  2.3  Gospodarka  wodno  –  ciekowa  w  
aglomeracjach (KONKURS zamkni ty nr POIi .2.3/3/2016), dla projektów typu 2.3.1 Projekty 
dotycz ce gospodarki wodno – ciekowej, realizowane w aglomeracjach o wielko ci co najmniej 
10 000 RLM.  

3.1) Programów Funkcjonalno – U ytkowych wraz z za cznikami i z uzyskaniem decyzji 
rodowiskowych w tym: przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o rodowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacj  przedsi wzi cia i raportów o oddzia ywaniu na rodowisko, 
oraz uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów 
nieobj tych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zada  inwestycyjnych 
przewidzianych do realizacji w ramach projektu pn. "Uporz dkowanie gospodarki wodno – 
ciekowej zlewni rzeki Bia a w ramach programu Czysty Dunajec – faza II”, prowadzonych 

wed ug formu y „zaprojektuj i wybuduj”.  
W ramach prac zwi zanych z opracowaniem PFU Wykonawca opracuje: 

1. Koncepcj  planowanej infrastruktury stanowi  za cznik do programu funkcjonalno- 
ytkowego. Koncepcj  nale y opracowa  na mapach zasadniczych do celów opiniodawczych w 

skali 1:1000 lub 1:500, które wykonawca pozyska na w asny koszt. Cz  graficzna powinna 
przedstawia  przebiegi planowanej infrastruktury, lokalizacj  planowanych na sieciach obiektów i 
urz dze , w tym: studni kanalizacyjnych, przepompowni, hydroforni, wodomatów, zasuw, 
hydrantów itd.  Dla planowanych obiektów mi dzy innymi tj. pompownie cieków, hydrofornie, 
wodomaty, obiekty na oczyszczalni cieków oraz modernizowanych obiektów nale y przedstawi  
koncepcj  zagospodarowania terenu na mapach zasadniczych w skali 1:500, w tym planowane 
drogi dojazdowe, zjazdy z dróg publicznych, przy cza mediów, ogrodzenie terenu. 
Cz  opisowa powinna zawiera : 

 opis stanu istniej cego infrastruktury wodno- ciekowej na obszarze planowanej 
inwestycji, w tym opis stanu technicznego, niedoborów i potrzeb w zakresie gospodarki 
wodno- ciekowej, 

 obliczenia technologiczne i hydrauliczne dla planowanej infrastruktury, 
 dobór planowanych urz dze , 
 opis planowanej infrastruktury, w tym mi dzy innymi: podstawowe wymiary obiektów, 

parametry techniczno-technologiczne urz dze , materia y. 
 opis prowadzonych robót budowlanych, 
 obliczenie przewidywanej ilo ci wykorzystywanych surowców, materia ów i energii oraz 

powstaj cych odpadów, 
 szacunkowe nak ady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne, 
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 wykaz planowanych obiektów i urz dze , w tym mi dzy innymi: ruroci gów, studni, 
armatury na sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej, nawierzchnie utwardzone, drogi 
dojazdowe itd. oraz  wykaz odtworze  zwi zanych z realizacj  planowanej infrastruktury. 

 wytyczne do projektowania i budowy planowanej infrastruktury.  
W opracowanej koncepcji dla przyj tego do realizacji zakresu rzeczowego nale y opisa  
zasadno ci realizacji pod wzgl dem technicznym, ekonomicznym i rodowiskowym, w tym 
zgodno  zakresu z celami Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 

2. Dokumentacj  terenowo – prawn  w tym: lokalizacj  planowanych do budowy i modernizacji 
obiektów liniowych i kubaturowych, na mapach ewidencyjnych wraz z wykazem w cicieli dzia ek 
ewidencyjnych. Wykonawca pozyska na w asny koszt niezb dne materia y z ewidencji gruntów. 
Wykonawca uzyska zgody w cicieli dzia ek na wej cie w teren celem budowy planowanej 
infrastruktury. Zgody b  uzyskiwane poprzez podpisanie przez w cicieli umów (zgodnie z 
za czonym wzorem) wraz z za cznikiem graficznym, na którym przedstawiona zostanie 
lokalizacja planowanej infrastruktury. 

3. Dokumentacj  geotechniczn  w tym:  
 Opini  Geotechniczn ,  
 Dokumentacj  bada  pod a gruntowego,  
 Projekt geotechniczny  

4. Inwentaryzacj  zieleni, 
5. Uzgodnienia, warunki, opinie w cicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na dzia kach, 

przez które przebiega planowana inwestycja oraz w strefie oddzia ywania planowanej inwestycji 
 i koliduj cej z planowan  inwestycj  oraz warunki przy czenia obiektów do sieci, 

6. Wst pne uzgodnienia, warunki, opinie zarz dców dróg, cieków, rowów melioracyjnych, terenów 
zamkni tych zlokalizowanych na dzia kach, przez które przebiega planowana inwestycja oraz w 
strefie oddzia ywania planowanej inwestycji i koliduj cych z planowan  inwestycj ,  

7. Uzgodnienia i zalecenia konserwatora zabytków, je eli zajdzie taka konieczno  oraz wszelkie inne 
uzgodnienia i opinie niezb dne do realizacji zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, 

8. Wykonawcza uzyska decyzje rodowiskowe dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego, 
realizowanego w ramach Projektu pn. "Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej zlewni 
rzeki Bia a w ramach programu Czysty Dunajec – faza II”. Dla ka dego z Kontraktów oddzielnie 
Wykonawca przygotuje wnioski o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacj  przedsi wzi cia wraz z Kart  informacyjn  przedsi wzi cia oraz Raportem oceny 
oddzia ywania na rodowisko, je eli zajdzie taka konieczno . Dokumenty nale y opracowa  z 
uwzgl dnieniem wp ywu oraz odporno ci planowanej infrastruktury na zmiany klimatu i zjawiska 
klimatyczne z nimi zwi zane, zgodnie z „Poradnikiem przygotowania inwestycji z uwzgl dnieniem 
zmian klimatu, ich agodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporno ci na kl ski 
ywio owe” 

9. Dla obszarów nieobj tych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wykonawcza 
przygotuje wnioski wraz z za cznikami i uzyska decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 
 

3.2) Kompletnych SIWZ i og osze  na roboty dla zada  prowadzonych wed ug formu y „zaprojektuj i 
wybuduj”, tj. og oszenie o zamówieniu, Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy,  „opis 
przedmiotu zamówienia” w formie Programu Funkcjonalno – U ytkowego wraz z za cznikami i 
Warunkami wykonania i odbioru robót w formie uzgodnionej z Zamawiaj cym.   
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3.3) Projektu koncepcyjnego elektrowni fotowoltaicznej, na podstawie uzgodnie  z Zamawiaj cym, 
obowi zuj cych norm i przepisów oraz wytycznych producentów urz dze  instalacji 
fotowoltaicznych. 

4) Uzyskanie pozosta ych decyzji wymaganych przez IW do prawid owego przeprowadzenia 
inwestycji planowanych w ramach Projektu, które nie s  obj te ustaw  Dz. U. nr 202 poz. 2072. 

 
Uwaga. W przypadku, gdy Zamawiaj cy zostanie wezwany do z enia na etapie oceny formalnej b  
merytoryczno – technicznej wyja nie  b  uzupe nie  w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnego z 
ust. 1, Wykonawca zobowi zuje si  dokona  niezb dnych poprawek i wyja nie  w tym zakresie, bez 
dodatkowego wynagrodzenia, najpó niej do 2 dni przed terminem wskazanym na z enie tych wyja nie  
lub uzupe nie . 
 

§3 
1. Zamawiaj cy zobowi zuje si  dostarczy  i przekaza  Wykonawcy wszystkie materia y mapowe i 

informacje niezb dne do sporz dzenia przedmiotu zamówienia zgodnie z §2 ust.1, b ce w jego 
posiadaniu. 

2. Zamawiaj cy o wiadcza, e przekazane informacje, które nie maj  odzwierciedlenia  
w dokumentach, s  przekazane zgodnie z prawd  i najlepsz  wiedz  Zamawiaj cego. 

3. Wniosek o dofinansowanie wraz z za cznikami w tym w szczególno ci Studium Wykonalno ci, o 
których mowa w §2  ust.1  pkt1 i  2  musz  spe nia  warunki  wynikaj ce  z  wymaga  Wytycznych dla 
projektów ubiegaj cych si  o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

rodowisko na lata 2014 – 2020, w konkursie Dzia ania 2.3 Gospodarka wodno – ciekowa w 
aglomeracjach (KONKURS zamkni ty nr POIi .2.3/3/2016), dla projektów typu 2.3.1 Projekty 
dotycz ce gospodarki wodno – ciekowej, realizowane w aglomeracjach o wielko ci co najmniej 
10 000 RLM. 

4. Programy Funkcjonalno – U ytkowe, o których mowa w §2 ust.1 pkt3, winny by  opracowany 
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegó owego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – u ytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202 poz. 2072 ze zm.) 

5. SIWZ i og oszenia na roboty budowlane realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” maj  zosta  
opracowane w oparciu o ustaw  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz. U. 
2015, poz. 2164, z pó n. zm.)  

6. Projekt koncepcyjny elektrowni fotowoltaicznej ma zosta  opracowany na podstawie uzgodnie          
z Zamawiaj cym, obowi zuj cych norm i przepisów oraz wytycznych producentów urz dze  instalacji 
fotowoltaicznych. 

7. Studium wykonalno ci b dzie spójne z wnioskiem aplikacyjny oraz z przygotowanymi w ramach 
zamówienia za cznikami. 

8. Z uwagi na zastosowanie przez Zmawiaj cego przy wyborze Wykonawcy kryterium oceny oferty w 
postaci do wiadczenia osób wskazanych przez Wykonawc  do realizacji zadnia, Wykonawca 
zobowi zany jest wykona  przedmiot umowy pos uguj c si  osobami wskazanymi w ofercie 
przetargowej tj.: …………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………  
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§4 
1. Wykonawca zobowi zuje si  wykona  przedmiot umowy w zakresie o którym mowa w: 

1) §2 ust.1 pkt 1, 2, 3.1, 3.2 i 3.3 w terminie do 31 stycznia 2017 roku.  
2) §2 ust.1 pkt 4 w terminie do 31.12.2017 roku przy czym, za termin rozpocz cia p/w prac nale y 

przyj  dat  zatwierdzenia wniosku aplikacyjnego. W przypadku gdy IW nie oceni wniosku do 
ko ca III  kwarta u 2017 roku, Wykonawca przyst pi do prac o których mowa w §2 ust.1 pkt 4 
na trzy (3) miesi ce przez terminem zako czenia wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowi zuje si  z  skutecznie Wniosek wraz z za cznikami do 28.02.2017r. do 
Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (02-673) przy ul. 
Konstruktorskiej 3A. Na dowód, Wykonawca przed y Zamawiaj cemu pisemne potwierdzenie 

enia Wniosku w IW. 
3. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu r kojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin r kojmi wynosi 

……………. (okres r kojmi okre lony przez Wykonawc  w ofercie, lecz nie mniej ni  36 miesi cy)  
4. Okres r kojmi rozpoczyna si  z dniem podpisania protoko u odbioru przedmiotu umowy.  
5. Wykonawca zobowi zuje si  do informowania Zamawiaj cego, na ka de jego wezwanie w formie 

mailowej o post pie prac zwi zanych z opracowaniem dokumentacji wymienionej w §2 ust.1. 
6. Je eli wykonanie przedmiotu umowy, wed ug oceny Zamawiaj cego, b dzie wymaga o uzupe nie  

lub korekt, Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, dokona uzupe nie  lub korekt w 
uzgodnionym terminie nie przekraczaj cym 5 dni od daty przedstawienia pisemnych uwag 
Zamawiaj cego. Je eli Wykonawca w uzgodnionym terminie nie dokona uzupe nie  i korekt, 
Zamawiaj cy b dzie mia  prawo zleci  poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi. Koszt 
tego zlecenia zostanie potr cony z wynagrodzenia Wykonawcy.   

7. Wykonawca zobowi zuje si  dostarczy  przedmiot umowy do siedziby Zamawiaj cego pod adres 
Spó ka  Komunalna  „Dorzecze  Bia ej”  Sp.  z  o.o.,  ul.  Jana  III  Sobieskiego  69C,  33-170  Tuchów   w  
terminach okre lonych w ust. 1 lub uzgodnionym wed ug ust. 5, w wersji papierowej w 3 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na p ycie CD/DVD. 

8. Wraz z dokumentacj  wymienion  w §2 ust.1 Wykonawca zobowi zuje si  do dostarczenia 
pisemnego o wiadczenia, e jest ona wykonana zgodnie z umow .  

 
§5 

1. Za wykonanie  przedmiotu niniejszej umowy opisanego w §2 ust.1 Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie brutto w wysoko ci nie wi kszej ni  ………………….…  (s ownie: …………………), 
w tym (zgodnie z Formularzem Ofertowym) za wykonanie:  
1) Wniosku o dofinansowanie dla Projektu pn. "Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej 

rzeki Bia a w ramach programu Czysty Dunajec – faza II” za kwot : 
RAZEM: Cena z nale nym podatkiem od towarów i us ug: ..................................[PLN] 
(s ownie: ......................................................................... [PLN]) oraz 

2) Za czników do Wniosku – w tym Studium Wykonalno ci, dla Projektu pn. "Uporz dkowanie 
gospodarki wodno – ciekowej rzeki Bia a w ramach programu Czysty Dunajec – faza II” za kwot : 
RAZEM: Cena z nale nym podatkiem od towarów i us ug: ..................................[PLN] 
(s ownie: ......................................................................... [PLN]) oraz 

3) Kompletnych SIWZ i og osze  na roboty budowlane, w tym Programów Funkcjonalno – 
ytkowych wraz z uzyskaniem decyzji rodowiskowych dla zada  inwestycyjnych realizowanych 

w ramach Projektu pn. "Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej rzeki Bia a w ramach 
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programu Czysty Dunajec – faza II” oraz projektu koncepcyjnego elektrowni fotowoltaicznej za 
kwot : 
RAZEM: Cena z nale nym podatkiem od towarów i us ug: ..................................[PLN] 
(s ownie: ......................................................................... [PLN]) oraz 

4) Uzyskanie pozosta ych niezb dnych decyzji i uzgodnie  za kwot : 
RAZEM: Cena z nale nym podatkiem od towarów i us ug: ..................................[PLN] 
(s ownie: ......................................................................... [PLN]). 

2. Wynagrodzenie p atne b dzie w cz ciach wg nast puj cych zasad: 
1) Kwota o której mowa w §5 ust 1 pkt 1) po wykonaniu przedmiotu w terminie okre lonym w 

§4 ust 1 pkt 1) i pisemnym poinformowaniu przez IW, e Wniosek o dofinansowanie zosta  
zatwierdzony,  

2) Kwota o której mowa w §5 ust 1 pkt 2) p atna b dzie w cz ciach: 
2.1 30% kwoty z nale nym podatkiem od towarów i us ug: ..................................[PLN] 

(s ownie: ......................................................................... [PLN]) po wykonaniu przedmiotu 
w terminie okre lonym w §4 ust 1 pkt 1) i pisemnym potwierdzeniu z enia Wniosku 
wraz z za cznikami do IW, 

2.2 70% kwoty z nale nym podatkiem od towarów i us ug: ..................................[PLN] 
(s ownie: ......................................................................... [PLN]) po wykonaniu przedmiotu 
w  terminie  okre lonym  w  §4  ust  1  pkt  1)  i  pisemnym  poinformowaniu  przez  IW,  e  
Wniosek o dofinansowanie zosta  zatwierdzony, 

3) Kwota o której mowa w §5 ust 1 pkt 3) po wykonaniu przedmiotu w terminie okre lonym w 
§4 ust 1 pkt 1) i pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiaj cego SIWZ z og oszeniami na roboty 
budowlane, w tym Programów Funkcjonalno – U ytkowych wraz z uzyskanymi decyzjami 
rodowiskowymi oraz projektu koncepcyjnego elektrowni fotowoltaicznej, i pisemnym 

poinformowaniu przez IW, e wymagane przez Ni  dokumenty zosta y z one wraz z 
Wnioskiem, 

4) Kwota o której mowa w §5 ust 1 pkt 4) po wykonaniu przedmiotu w terminie okre lonym w 
§4 ust 1 pkt 2) i pisemnym poinformowaniu przez IW, e Wniosek o dofinansowanie zosta  
zatwierdzony. 

3. Zap ata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nast pi po protokolarnym odbiorze 
ka dej z cz ci przedmiotu umowy przez Zamawiaj cego. Podstawa p atno ci b  równie  i 
dokumenty z I  potwierdzaj ce kolejno z eni i zatwierdzenie Wniosku o dofinansowanie wraz z 
za cznikami. 

4. Faktury VAT za prace stanowi ce przedmiot Umowy b  wystawione na Spó  Komunaln  
„Dorzecze Bia ej” Sp. o.o. na adres wskazany na wst pie umowy i p atne przelewem w terminie do 30 
dni od daty otrzymania prawid owo wystawionych faktur na rzecz Wykonawcy.  

5. Za dat  zap aty przyjmuje si  dat  obci enia rachunku bankowego Zamawiaj cego.  
 

§6 
1. W przypadku niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy Wykonawca zobowi zuje si  do 

zap acenia kary umownej: 
1) w wysoko ci 0,5% wynagrodzenia okre lonego w §5 ust.1 za ka dy dzie  zw oki licz c od 

terminów okre lonych w §4 ust.1, z zastrze eniem, e Zamawiaj cy dotrzyma zobowi za  
wyszczególnionych w §3 ust.1. 
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2) w wysoko ci 0,5% wynagrodzenia okre lonego w §5 ust.1 za ka dy dzie  zw oki  
w usuni ciu wad przedmiotu umowy licz c od up ywu terminu okre lonego zgodnie  
z §4 ust. 5. 

3) w wysoko ci 10% wynagrodzenia okre lonego w §5 ust.1 za odst pienie od umowy  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialno  Wykonawca. 

4) w przypadku naruszenia postanowie  §3 ust.5 dotycz cych korzystania z innych osób do realizacji 
zadania ni  wskazanych w ofercie przetargowej, w wysoko ci 10% wynagrodzenia brutto 
okre lonego w §5 ust.1. 

5) w wysoko ci 2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, gdy 
Wykonawca nie przed y Zamawiaj cemu po wiadczonej za zgodno  z orygina em kopii 
zawartej umowy (b  kopii jej zmiany) o podwykonawstwo, w terminie 21 dni przed 
planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania prac; 

6) w wysoko ci 2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, gdy 
Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy z podwykonawc  w zakresie terminu zap aty na 
nie d szy ni  30 dni, w terminie 7 dni; 

7) w wysoko ci 2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, w 
przypadku braku zap aty lub nieterminowej zap aty wynagrodzenia nale nego Podwykonawcom, 
za ka dy taki przypadek; 

8) w wysoko ci 2% wynagrodzenia brutto okre lonego w §5 ust.1 za ka de zdarzenie, w przypadku 
nie stosowania si  do zapisów wskazanych w Organizacji realizacji przedmiotu zamówienia; 

2. Zastrze ona kara umowna nie pozbawia Zamawiaj cego mo liwo ci dania odszkodowania 
uzupe niaj cego do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody. 

3. W przypadku odst pienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialno  ponosi Zamawiaj cy, 
Wykonawcy przys uguje odszkodowanie w wysoko ci 10% wynagrodzenia okre lonego w §5 ust.1. 

4. W razie nie udost pnienia przez Zamawiaj cego (mimo dwukrotnego pisemnego monitu), Wykonawcy 
wszystkich informacji niezb dnych do sporz dzenia dokumentacji, o której mowa w §2 ust.1 w 
terminie umo liwiaj cym nale yte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przys uguje prawo 
odst pienia od umowy. 

5. Ponadto, Zamawiaj cemu oprócz przypadków wymienionych w tre ci Kodeksu cywilnego przys uguje 
prawo do odst pienia od umowy w przypadkach, gdy: 

1) Zostanie og oszona likwidacja firmy Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zaj cia Jego maj tku. 
Odst pienie od umowy nast pi w terminie jednego miesi ca od powzi cia przez Zamawiaj cego 
wiadomo ci o ww. okoliczno ciach. 

2) Wykonawca wykonuje w sposób wadliwy b  sprzeczny z umow  oraz w przypadku nie 
reagowania na wezwania Zamawiaj cego, co do sposobu wykonywania postanowie  umownych 
w terminie. W tym przypadku Zamawiaj cy mo e skorzysta  z uprawnienia do naliczania kar 
umownych b  odst pi  od umowy w trybie natychmiastowym. 

3) Wykonawca nie podj  si  wykonania obowi zków wynikaj cych z niniejszej Umowy, a tak e, gdy 
przerwa  ich wykonanie, a przerwa ta trwa a d ej ni  jeden tydzie . 

4) Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotycz cy przest pstwa pozostaj cego w 
zwi zku z post powaniem zawodowym Wykonawcy. 

6. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 
1) Zaistnienie okoliczno ci le cych po stronie Zamawiaj cego, w szczególno ci spowodowanych 

sytuacj  finansow  – brak przyznania rodków, zdolno ciami p atniczymi, warunkami 
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organizacyjnymi lub okoliczno ciami, które nie by y mo liwe do przewidzenia w chwili zawarcia 
umowy – zmianie mo e ulec termin realizacji umowy, 

2) gdy zaistnieje inna, niemo liwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno  
prawna, ekonomiczna, techniczna lub si y wy szej za któr adna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialno ci, skutkuj ca brakiem mo liwo ci nale ytego wykonania umowy, zgodnie ze 
specyfikacj  istotnych warunków zamówienia — Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  zmiany 
umowy, 

3) je eli dotyczy  b dzie zmiany osób wymienionych w §3 ust.5 o ile zmiana nast pi na osob  o nie 
gorszym do wiadczeniu zawodowym. 

4) je eli zmiana umowy dotyczy  b dzie zakresu przedmiotu umowy, w szczególno ci jego 
ograniczenia i wynika  b dzie z konieczno ci wprowadzenia ewentualnych opracowa  
dodatkowych, opó nienia w wydaniu decyzji lub opinii przez organy lub podmioty w ciwe do ich 
wydania w przypadku, gdy Wykonawca dochowa  wszelkiej staranno ci w przygotowaniu wniosku 
o wydanie takiej decyzji i opinii wskazanych do wykonania na podstawie odr bnych umów, z 
ewentualn  korekt  wynagrodzenia ustalon  na podstawie negocjacji stron. 

7. Do ka dej propozycji zmiany, inicjuj cy zmian  przedstawi: 
- opis propozycji zmiany, w tym wp yw na terminy wykonania,  
- uzasadnienie zmiany,  
- obliczenia uzasadniaj ce ewentualn  zmian  wynagrodzenia. 

 
§ 7 

1. Wykonawca o wiadcza, e przys uguj  mu wy czne prawa autorskie do przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca o wiadcza, e jego prawo do przedmiotu umowy nie jest obci one prawami osób 

trzecich, nie stanowi przedmiotu zastawu. 
3. Wykonawca powstrzyma si  w czasie trwania umowy od wszelkich dzia  skutkuj cych ewentualn  

utrat  posiadanych praw b  ich ograniczeniem. 
4. Wykonawca nie mo e bez zgody Zamawiaj cego przekaza  praw i obowi zków wynikaj cych z 

niniejszej umowy w ca ci lub w cz ci na rzecz osób trzecich. 
5. Wykonawca, wraz z dokonaniem zap aty przez Zamawiaj cego przenosi na Zamawiaj cego autorskie 

prawa maj tkowe do wykonanego dzie a zgodnie z ustaw  z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z pó n. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o 
których mowa w art. 50 tej ustawy. W szczególno ci Zamawiaj cemu przys uguje prawo do 
utrwalania, powielania dowoln  technik , wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pami ci 
komputera, publicznego wykonania albo odtworzenia, wystawiania, wykorzystywania w ca ci lub 
cz ci w innych publikacjach. 

6. Zamawiaj cy ma prawo bez zgody Wykonawcy czyni  zmiany w wykonanym dziele  
i wykorzystywa  tylko cz ci dzie a, je eli jest to niezb dne do osi gni cia celu Zamawiaj cego. 

 
§8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  stosuje si  przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z 
dnia  4  lutego 1994 r.  o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2006 r.,  nr  90,  poz.  631 z  
pó n. zm.). 

2. W przypadku sporów strony niniejszej umowy zobowi zuj  si  w pierwszej kolejno ci podj  dzia ania 
zmierzaj ce do ugodowego ich zako czenia. 
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3. W wypadku niedoj cia do porozumienia w trybie ugodowym, spory mog ce wynika  na tle realizacji 
niniejszej umowy strony poddaj  rozstrzygni ciu przez S d w ciwy dla Zamawiaj cego. 

 
§ 9 

1. Zmiany i uzupe nienia niniejszej umowy wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. 
2. Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 

jeden dla Zamawiaj cego.  
3. Integralnymi za cznikami do umowy s : 

 Opis przedmiotu zamówienia – cz  II, 
 Organizacja realizacji przedmiotu zamówienia (po korekcie Wykonawcy) – cz  z Oferty 

Wykonawcy. 
 
 
 
 

Zamawiaj cy  Wykonawca 

 


