
UMOWA /wzór/ 

zawarta w dniu …………………...  pomiędzy: 

 

Gminą Wierzbica, mającą swoją siedzibę ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica NIP: 

9482382481 

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy – Zdzisława Duliasa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Szkopek 

zwany dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

Zamawiający zleca Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do wykonania  opracowanie 

projektu budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wierzbica. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie projektu Sporządzenie projektu 

technicznego na zadanie pn.:  

sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania: 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 

9+220 (skrzyżowanie z DP nr 3560W) do km ok. 9+790 w miejscowości  Dąbrówka 

Warszawska, gmina Wierzbica”. 

§ 2 

1. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej:                    

…………………. 

2. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

3.Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru winna być zaopatrzona w pisemne 

oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu któremu ma służyć, wykaz 

opracowań projektowych, pisemne oświadczenia, że jest wykonana zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi. 

4. W przypadku ujawnienia niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia 

kosztów jej wykonania. 

 

§ 3 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy wymieniony w §1 zapłaci wynagrodzenie 

za projekt w wysokości netto: ……………….., VAT………..zł, brutto: ………………  

(słownie: ……………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie wymienione kwotowo w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania usługi (dojazd itp.). 

3. Strony postanawiają, że wykonanie zamówienia będzie rozliczone jednorazowo fakturą 

po wykonaniu całości zamówienia . 

4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której Odbiorcę 

oznaczy w następujący sposób : Nabywca : Gmina Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 

Wierzbica; NIP.948-238-24-81, Odbiorca: Urząd Gminy w Wierzbicy. 

5. Podstawą wystawienia i rozliczenia faktury będzie sprawdzenie pod względem 

formalnym i faktycznym faktury wykonawcy robót budowlanych i złożenie stosownego 



podpisu. Należność za usługę uregulowana będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni 

od daty otrzymania faktury Wykonawcy wraz z załączonym końcowym protokołem odbioru 

robót budowlanych i  zostanie przelana na konto wskazane na fakturze związane z 

działalnością gospodarczą 

6. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki i uprawnienia do realizacji prac 

określonych w § 1. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić materiały i pozyskać niezbędne na potrzeby 

opracowania we własnym zakresie. 

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego branży drogowej w 

zakresie budowy chodnika w porozumieniu z Mazowieckim Zarządem Dróg 

Wojewódzkich  w Warszawie (MZDW). 

         

§ 5 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% ustalonego 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, kiedy dokumentacja powinna być 

dostarczona, 

b) za opóźnienie i zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym –  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia; 

2) Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z faktury Wykonawcy. 

3) Za nieterminową płatność faktury, o której mowa w § 3, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za opóźnienie .                                                                                          

4)Strony ustalają kary umowne za jednostronne odstąpienie od umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia za przedmiot umowy, płatne na rzecz strony poszkodowanej. 

 

§ 6 

1.Z chwilą dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego a Zamawiający nabywa całość majątkowych praw autorskich do 

przedmiotu umowy na wszelkich znanych w chwili zawarcia  niniejszej umowy polach 

eksploatacji wskazanych w przepisie art. 50 ustawy  z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych obejmujących w szczególności: 

1)nieograniczone, wielokrotne korzystanie z opracowań będących przedmiotem umowy; 

2)utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach informacji; 

3)zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami; 

4)wprowadzania do pamięci komputera; 

5)wykorzystywanie w celach promocji i informacji ; 

6)trwałe lub czasowe zwielokrotnianie opracowań w całości lub w części i w jakiejkolwiek 

formie. 

2. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo na 

wykonywanie autorskich praw majątkowych w stosunku do wszelkich opracowań 

przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 , a także 

przenosi własność egzemplarzy na których przedmiot umowy utrwalono. 

3.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych 

względem przedmiotu umowy, jak i do wprowadzania w nich wszelkiego rodzaju zmian, 

uzupełnień i jego dostosowywania . 



4.W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku                                    

z korzystaniem przez Zamawiającego z praw nabytych lub upoważnień uzyskanych na 

podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od 

wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie  uzasadnione roszczenia 

osób trzecich, pokryć wszelkie  koszty , wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty 

zastępstwa procesowe i koszty sądowe. 

 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego 

 

§ 8 

Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i potwierdzenia 

przyjęcia jej przez obie strony umowy pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla zamawiającego i 1 dla 

wykonawcy.  

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 

 

 

 


