
UMOWA URB/REG/...../...../2021 

 

Zawarta w dniu  ................. roku w Gnieźnie pomiędzy: 

URBIS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Chrobrego 24/25,  

62-200 Gniezno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy, pod numerem  

KRS 0000069876, o kapitale zakładowym w wysokości 23.040.000,00 zł., NIP: 7840041944,  

REGON: 630952490, BDO: 000003889,  zwaną w dalszej treści Zamawiającym  

reprezentowaną przez: Dariusza Grzegorza Zamiara - Prezesa Zarządu 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Umowa niniejsza zawarta została na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) 

 

§1 

 

1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Dostawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr ZP-URB-..../2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 

130.000,00 zł. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. "Zaprojektowanie oraz  

modernizacja pomieszczeń na dodatkowe szatnie na terenie Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Lulkowie, Lulkowo 12a,62-200 Gniezno zgodnie z PFU . 

3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej, w szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest : 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4ti


a) wykonać inwentaryzację obiektu i terenu w zakresie niezbędnym do wykonania 

dokumentacji  projektowej. 

b) wykonanać projekt budowlanego w zakresie branży: architektonicznej, 

konstrukcyjnej, elektrycznej oraz instalacyjnej – 4 egz. 

c) wykonać projekty wykonawcze, których konieczność opracowania może wyniknąć w 

trakcie projektowania (konieczne branże) - 4 egz. 

d) przedstawić kosztorys inwestorski - 4 egz.  

e) opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

zakresu robót objętego przedmiotem umowy - 4 egz. 

f) wykonać zapisu całości opracowania dokumentacji wraz z kosztorysami na nośniku 

elektronicznym (płyta CD).  - 4 egz. 

g) uzyskać wymagane prawem decyzje, pozwolenia lub inne dokumenty 

administracyjne. 

2) dostawę urządzeń, ich rozładunek i dostarczenie do miejsca wykonania przedmiotu umowy; 

3) zabezpieczenie sprzętu znajdującego się w budynku przed uszkodzeniem, zapyleniem, 

zalaniem, itp. 

4) Wykonanie modernizacji szatni zgodnie z PFU;  

5) sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 

egzemplarzy w wersji cyfrowej , w formacie *.pdf na płycie CD lub DVD); 

6) przedstawienie wymaganych dokumentów koniecznych do użytkowania; 

4. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z: dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zgodnie ze stanem 

obowiązującym od 1 stycznia 2021r. normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

§ 2  

Termin realizacji 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej - do 2 tygodni od  daty podpisania umowy. 

2) modernizacja pomieszczeń na dodatkowe szatnie do 10 grudnia 2021 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie 

opóźnienia wykonania przedmiotu umowy. 

 

 



§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający jest zobowiązany do : 

1) odbioru wykonanego przedmiotu umowy; 

2) zapłaty umówionego wynagrodzenia; 

3) uzgodnienia z Wykonawcą przyjętych rozwiązań w projekcie w terminie 3 dni roboczych od 

daty przekazania projektu. Zgłoszenie uwag do projektu. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zorganizuje wykonanie przedmiotu w sposób powodujący jak najmniejsze 

uciążliwości dla pracy Spółki, ochronę mienia znajdującego się na terenie robót, zapewnieni 

odpowiednie  warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu prac. 

2.  Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektowę w uzgodnieniu z Zamawiającym 

przyjętych rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienie uwag zgłoszonych przez 

Zamawiającego do projektu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. 

3. Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą w szczególności : 

1) dokumentację w postaci rzutów z naniesionymi zmianami,  

2) oświadczenie Wykonawcy o wykonywaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

umową, a także obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej,   

4) deklaracje i certyfikaty na wbudowane wyroby. 

4. Brak dokumentacji powykonawczej będzie skutkowało nie przystąpieniem Zamawiającego do 

czynności odbiorowych. 

5. Z uwagi na fakt, że  prace będą prowadzone w godzinach pracy Spółki , t. j. od godz.  7.00 do godz. 

15.00, należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i 

minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi czynnościami. Kolejność wykonywania 

robót oraz ich organizację, Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami 

zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym. 

7. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem mebli  

i wyposażenia pomieszczeń w miejscach wykonywania robót. 



8. Wykonawca obowiązany jest wykonać na budynku roboty uzupełniające i naprawcze 

uwzględniające stan obiektu,  a niezbędne dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, 

estetycznych i eksploatacyjnych. 

9. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca, zobowiązany jest do przywrócenia 

porządku i czystości na terenie objętym robotami. 

10. Wszelkie pozostałości budowlane, zdemontowane elementy i inne, należy wywozić i utylizować na 

bieżąco każdego dnia, po zakończonym dniu pracy. 

11. Zastosowane materiały, wyroby i urządzenia muszą posiadać zgodnie z obecnymi przepisami 

aktualne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie – 

świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych 

materiałów i wyrobów ( jest to warunek odbioru robót). 

12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia(tj. od dnia 

zawarcia umowy do dnia końcowego odbioru robót) polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość realizowanego 

zamówienia.  

13. Za wszystkie wynikłe w trakcie robót szkody odpowiada Wykonawca.  

 

§5 

Wynagrodzenie i rozliczenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze 

złożoną ofertą  w wysokości: 

netto: ..........................................................  

brutto: ......................................................... 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość kosztów związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy, jak również wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego, 

kompleksowego  zrealizowania całości Przedmiotu Umowy bez względu na okoliczności i źródło 

ich powstania, w tym m.in. koszty: wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 

wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i końcowego uprzątnięcia 

terenu wykonywania prac. 

3. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków 

niezbędnych do prawidłowego, kompleksowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, powstałe 

różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia. 

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu umowy na 

podstawie prawidłowo wystawionej  przez Wykonawcę faktury VAT. 



5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest: 

1) końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy, 

2) W przypadku realizacji z udziałem podwykonawcy dostarczenie : 

a) zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych Podwykonawcom;  

b)  oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w 

całości wraz z dowodami zapłaty 

6. Za wykonany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę określoną w § 5 ust. 1 na 

konto nr ………………………………………………………………….. wskazane przez Wykonawcę w fakturze 

VAT, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT, pod warunkiem jej zgodności z treścią 

zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 3 dni od daty jej 

wystawienia za pośrednictwem operatora pocztowego, dostawcy usług kurierskich , osobiście lub 

poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania w postaci ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej. 

8. Zamawiający oświadcza, iż posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania  

o  nr PEPPOL 7840041944. 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 

Ustawy  z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424). 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada* status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu  

art. 4 pkt. 6 Ustawy  z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424). 

11. Wykonawca oświadcza,  że jest czynnym podatnikiem podatku VAT a konto bankowe wskazane 

na fakturze jest kontem firmowym, do którego prowadzony jest rachunek bankowy VAT. 

 

§6 

Odbiór robót 

 

1. Potwierdzeniem Wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru, potwierdzający odbiór 

prawidłowo wykonanych  robót, bez uwag i zastrzeżeń. 

2. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i wszystkich robót, stanowiących 

przedmiot umowy, likwidacji zaplecza robót (budowy) i uporządkowaniu terenu robót .  

3. Odbiór dokumentacji projektowej: 



1) dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po 

przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z 

wymogami danych, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie  

2) Odbiór robót budowlanych: 

a) Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania 

przedmiotu umowy i gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do 

odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

w szczególności: protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, pozytywne odbiory końcowe 

przez służby zewnętrzne, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać 

Wykonawcę, 

b) zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 7 dni od 

daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół 

odbioru końcowego zwierający wszelkie dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak też 

terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych  przy odbiorze, 

podpisany przez uczestników odbioru, 

c) w wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do 

usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego, 

d) zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany 

lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową, 

e) w razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy 

odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

• żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając 

pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin, 

• obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności 

wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy 

Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a 

wady są nieistotne, 

• odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika ,że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie 

usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne, w 

przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich 



usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia 

wad z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 7 

Gwarancja 

 

1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej bezwarunkowej gwarancji, 

licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Gwarancja ta obejmuje także części 

zamówienia zrealizowane przez Podwykonawców oraz wbudowane urządzenia. 

2. W ramach udzielonej gwarancji i wynagrodzenia umownego określonego § 5 ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest m.in. do: 

a) usuwania ujawnionych wad; 

b) przeprowadzenie corocznego przeglądu gwarancyjnego wraz z konserwacją nowo 

zainstalowanego systemu przed sezonem letnim  w terminie ustalonym z Zamawiającym w 

trakcie trwania gwarancji;  

3. Zamawiający po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten 

fakt do Wykonawcy i wyznaczyć termin usunięcia wady. 

4. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 

może naliczyć kary umowne ustalone w niniejszej umowie. 

5. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się w takim wypadku zapłacić koszty usunięcia wad przez 

osobę trzecią niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do zapłaty od osoby trzeciej, a w przypadku 

pokrycia kosztów przez Zamawiającego na wezwanie otrzymane od Zamawiającego. 

6. Strony umowy zgodnie ustalają, iż okres rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy równy jest 

okresowi gwarancji. 

7. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wadi, termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. Termin usunięcia wady liczony jest od dnia 

podpisania protokołu usunięcia wady, przez Zamawiającego.  

8. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 

zostały zgłoszone przez Zamawiającego lub użytkownika w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

 

 

 

 



§ 8 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań umownych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł. ( sto złotych 00/100) 

brutto , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w czasie gwarancji i 

rękojmi w wysokości 100,00 zł. ( sto złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od 

ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad;  

3) za odstąpienie od umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 15% 

wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,  

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 15% 

wynagrodzenia umownego netto  , o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar 

umownych przez Zamawiającego.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. W razie wystąpienia zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy 

Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad i wykonanie 

przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej.  

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.  

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może dochodzić Zamawiający  nie może 

przekroczyć  20 %  wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

9. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 

umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 

umownych. 

10. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 15% wynagrodzenia umownego  netto , 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

umowy.  

 

 

 

 



§9 

Odstąpienie od umowy 

 

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc;  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:  

a) upłynął termin 30 dni o daty wymagalności niezapłaconej faktury, przy czym za dzień zapłaty 

faktury uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpi w ciągu 

14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniającej. 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

zobowiązania szczegółowe:  

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 

dzień odstąpienia;  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrębnym 

protokołem na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;  

c) Wykonawca zgłosi do wykonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada;  

d) Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, sprzęt 

i materiały przez niego dostarczone i wniesione;  

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada, zobowiązany 

jest do: - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 



które zostały wykonane do dnia odstąpienia; - przyjęcia od Wykonawcy pod dozór terenu 

budowy;  

5. Odstąpienie dotyczy umowy w części niewykonanej.  

 

§10 

Nadzór nad realizacją umowy 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są: 
Po stronie Zamawiającego     Po stronie Wykonawcy: 
Adam Piechowicz 
Inspektor nadzoru      ..................................  
tel.:        tel. ............................ 

§ 11 

Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 

Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i rozporządzania Utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, 

samodzielnie lub z innymi działami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony 

praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy 

techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie, 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką 

(w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, 

magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub intranet), a także 

publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności 

powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad. 



3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, w przypadku: 

1) dokumentacji projektowej – protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń; 

2) dokumentacji powykonawczej,– protokołu odbioru końcowego,  bez uwag i zastrzeżeń,  

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie 

narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji 

i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy nie jest 

wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń 

dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub 

naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 

z tego tytułu.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 

Zamawiającego. 

§12 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:Prawo 

zamówień Publicznych, Kodeks cywilny,Prawo budowlane, Właściwe przepisy w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlanych oraz akty wykonawcze do w/w 

ustaw. 

2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności 

wynikającej z  umowy. 

3. W przypadku zaistnienia sporu w ramach realizacji niniejszej umowy, strony poddadzą spór 

rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

jeden dla Wykonawcy. 

 
Załączniki :  
1. PFU 
2. Oferta Wykonawcy 
3. Klauzula informacyjna RODO  
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