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U M O W A 

nr ZZP.272…...2020.AK 
 

zawarta w dniu …….. 2020r. w Ozimku 
pomiędzy Gminą Ozimek 
ul. Ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, NIP: 99103251175,  reprezentowaną przez : 
Mirosława Wieszołka -  Burmistrza  Ozimka 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a: 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Zamawiający w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych dokonał 
wyboru Wykonawcy na zadanie wyszczególnione w § 1 niniejszej umowy. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowo –kosztorysowej  

przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowa w m. Grodziec 
2. Szczegółowy zakres opracowania projektowo – kosztorysowego obejmuje: 

a.         projekt budowlany wszystkich branż, łącznie z warunkami uzyskanymi od gestorów mediów w 
ilości po 5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF). 

b.          projekt wykonawczy j. w. w ilości po 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne 
+ PDF). 

c.         projekt przebudowy w niezbędnym zakresie urządzeń infrastruktury technicznej (jeżeli wystąpi 
taka potrzeba) w ilości po 5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF). 

d.         szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości po 2 egz. + 1 w wersji 
elektronicznej; 

e.         kosztorys inwestorski w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF), dla 
każdej branży osobno. 

f.           przedmiar robót w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF), dla każdej 
branży osobno. 

g.         projekt stałej organizacji ruchu w ilości 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej. 

h.         projekt wyburzeń (jeżeli będzie wymagany). 

i.           karta informacyjna przedsięwzięcia – 1 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne 
+ PDF),. 

j.            operat wodnoprawny – 3 egz. + 3 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF), 

 O warunki Gestorów sieci, Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpi we własnym zakresie. 

Dodatkowo należy: 

-        przygotować materiały do uzyskania decyzji zrid, w tym mapy z projektami podziałów (ok. 
30 działek) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), 
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-        uzyskać opinie do  wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.). 

 
§ 2   

Obowiązki stron 
                                 

1. Wykonawca zobowiązuje się  wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i 
normatywami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie 
opracowania dokumentacji dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, w 
szczególności rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, 
materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały 
zapewnią minimalizację kosztów oraz będą zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac 
projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac 
projektowych oraz na poprawienie ich jakości. 

4. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw 
i obowiązków, wynikających z umowy w całości ani w części. 

5. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez Podwykonawców, niezbędne do realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy. 

6. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejsza umową, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej w podanym przez Zamawiającego 
terminie i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ciągu 
dwóch lat od daty odbioru dokumentacji, w terminie 2 tygodni od dania wezwania do 
aktualizacji. 

8. Wykonawca dokonuje wszelkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji oraz opracowań 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz jest zobowiązany do uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

9. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 
wykonywaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega 
przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. 

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne 
działanie lub zaniechanie. 

 
§3 

Termin wykonania 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 
dnia …………………... 
2. Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania końcowego protokołu 
zdawczo – odbiorczego dokumentacji przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe 
w siedzibie Zamawiającego. 
4. Do projektu wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne 
oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

 
§4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Wartość wykonanych prac strony ustaliły, że wynosi ………………zł (netto) + ………………..zł 
VAT, co stanowi kwotę ………………………zł brutto (słownie……………………) 
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a) Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie 
następujących towarów/usług: ………………………………………….. odprowadzenie podatku 
w kwocie ……………………….zł  leży po stronie Zamawiającego. * lub: 

b) Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca nie wskazał w ofercie towarów/usług w zakresie 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku 
od towarów i usług w tym zakresie*. 

 
2. Powyższe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu 

cywilnego i zawiera również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do 
dokumentacji. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wartość wszystkich prac przedprojektowych 
tym: ekspertyz, opinii, uzgodnień oraz wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania 
przedmiotu u mowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych jakichkolwiek praw, 
lub obowiązków wynikających z niniejszej u mowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Cesja wykonana z naruszeniem ust. 4 jest nieważna. 
 

§5 
Odbiór prac 

 
1. Zamawiający zobowiązany jest, na podstawie protokołu odbiorczego, pisemnego oświadczenia 

Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć oraz po uzyskaniu pozwolenia budowlanego, zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za 
wykonane i odebrane prace projektowe. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot umowy nie jest kompletny lub 
zawiera wady uniemożliwiające jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem oraz 
przewidzianym przez Zamawiającego celem, jak również jest niezgodny z postanowieniami 
niniejszej umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia tych wad pod 
rygorem odstąpienia od umowy. Postanowienie § 6 ust. 3 umowy stosuje się odpowiednio. 

3. Należność będzie płatna przez zamawiającego przelewem bankowym na konto 
nr……………………………………., na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w 
oparciu o protokół odbioru w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury przed podpisaniem protokołu 
odbiorczego przez Zamawiającego. 

 
§6 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje 

przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy. 
2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opracowania lub odmawia 
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec 
zaistnienie uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o 
okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy oraz w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, potwierdzający zaawansowanie opracowania 
według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie materiały i elementy opracowania, wykonane 
na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu 
inwentaryzacyjnego. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
a) Dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, 

który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym 
przypadku zostanie określona procentowo w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy, w którym 
szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac, 

b) Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów realizacji 
opracowania. 
 

§8 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za: 

1) rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1; 
2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 
3) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze zgodnie z § 5 ust. 
2 umowy -  w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność  Zamawiający w wysokości 20 %  wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 
ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

3. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie mogą być potrącone z faktury końcowej 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 
5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 

umowy, przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar 
umownych, dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
   

§9 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 
2. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawca z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne przedmiotu umowy. 
3. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

Wykonawcy robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem 
niniejszej umowy. 

 
§10 

Zmiany w umowie 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 
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1) Rozszerzenia zakresu wykonywanych usług projektowych objętych przedmiotem umowy nie 
wymagających zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych 
zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji umowy. 

2) Zmian wynikających za zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności zmiany stawki 
podatku VAT, 

3) Zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności, gdy dochowanie terminu wskazanego 
pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, 
w szczególności zmiany będącej następstwem działań administracji związanej z: 

1.3.a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na 
mocy przepisów prawa, 

1.3.b) koniecznością uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 
której nie przewidziano przy zawarciu umowy, 

1.3.c) koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania umowy, 

1.3.d) odmową wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

1.3.e) przedłużających się uzgodnień ze spółkami kolejowymi w przypadku dochowania przez 
Wykonawcę należytej staranności i braku zwłoki po stronie Wykonawcy -  w takim 
przypadku termin realizacji zamówienia może być przedłużony o  czas opóźnienia w 
uzgodnieniach, które wystąpią po stronie spółek kolejowych i do których wystąpienia się nie 
przyczynił Wykonawca. 

1.3.f) Zmian wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, 
którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy 
zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski 
żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargiem, rewolucje, 
zamieszki i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

4) Zmian personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny 
uniemożliwiającej dotychczasowej osobie wykonywanie swoich obowiązków, na inną 
legitymującą się uprawnieniami i doświadczeniem wskazanym w SIWZ po uprzedniej zgodzie 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie, dla każdej z ww. osób. 

5) Zmian w zakresie sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez strony aneksu do umowy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§11 
Podwykonawstwo 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. 
Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy. 
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2. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na prace projektowe jest 
obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych 
podwykonawcy usług lub prac. 

6. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do 
jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia w przypadkach: 

a. niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia, 
b. ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust.5. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Postanowienia ust. 7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o 
podwykonawstwo. 

9. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty 
przedstawić Zamawiającemu dowód zapłaty na kwotę należną podwykonawcom. Brak dowodu 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty 
Wykonawcy za daną cześć zlecenia do czasu usunięcia w/w braku, bez konsekwencji odsetkowych. 
Powyższe zapisy  dotyczą również zapłaty dalszym podwykonawcom.   

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe lub wobec których 
Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty 
wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. W przypadku braku 
możliwości zastosowania instytucji potrącenia (na przykład braku wierzytelności mogących 
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podlegać potraceniu) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 
wynagrodzenia wypłaconego przez Zamawiającego podwykonawcy robót budowlanych na 
podstawie obowiązku wynikającego z art. 647 ( 1) k.c. 

15. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy. Postanowienie § 10 ust. 4 niniejszej umowy stosuje się 
odpowiednio. 

16. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w 
dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawienia na 
każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.     

17. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §4 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, 

b) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są prace projektowe lub projektu jej zmiany w wysokości 2% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 za każdy stwierdzony przypadek, 

c) za nie wystąpienie do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w §11 ust. 1 i 2 w wysokości 
0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy stwierdzony 
przypadek. 

18. Przepisy ust. 17 stosuje się odpowiednio do niewykonania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie 
w stosunku do dalszych podwykonawców. 

19. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość w/w zastrzeżonych kar 
umownych. 

20. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w/w kar umownych z należnego wynagrodzenia, po 
uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego. 

 
§12 

Prawa autorskie 
 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1, zaopatrzony w oświadczenie o kompletności i zgodności 
z obowiązującymi przepisami, zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu 
zdawczo – odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w  §1, jest objęty prawem autorskim. 
3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa z chwilą odbioru 

przedmiotu umowy i bez dodatkowych opłat, wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie i inne 
prawa majątkowe do przedmiotu umowy, wszelkich rezultatów umowy, w tym do wszelkich 
stworzonych w ramach wykonywania umowy opracowań, teksów, materiałów o charakterze 
graficznym, pozostałych materiałów oraz ich projektów, w odniesieniu do wszelkich zastosowań na 
wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczeń co do czasu, terytorium, liczby egzemplarzy, w 
szczególności: 

a) wykorzystania w procesie inwestycyjnym, obejmującym przebudowę drogi gminnej 
ul. Spacerowa w m. Grodziec, w tym występowania do wszelkich podmiotów celem 
uzyskania rozstrzygnięć administracyjnych, opinii, opracowań czy adaptacji, 

b) rozpowszechniania, powielania, wprowadzania zmian, przenoszenia na inne nośniki 
informacji w tym na płyty DVD, wykorzystania na potrzeby publiczne przez 
Zamawiającego, 

c) utrwalania i zwielokrotniania opracowania – wytwarzanie określona techniką 
egzemplarzy opracowania, w tym technika drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, 

e) rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. C – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
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publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

f) wprowadzania zmian i wykorzystania do realizacji kolejnych etapów remontu, 
modernizacji, rozbudowy i budowy. 

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa z chwilą odbioru 
przedmiotu umowy i bez dodatkowych opłat, prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy w zakresie opisanym powyżej. 
Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami 
autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat lub 
wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego 
dowolnych zmian w przedmiotach, do których zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na 
podstawie umowy. 

6. Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których rezultaty umowy zostały 
utrwalone. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób 
trzecich i przekaże Zamawiającemu wszystkie rezultaty umowy w stanie wolnym od obciążeń 
prawami osób trzecich. 

8. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonane przez niego w związku z realizacją umowy 
opracowania są oryginalne i w żadnym wypadku nie naruszają praw osób trzecich. Wykonawca 
ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich naruszeń osób trzecich oraz naruszeń 
przepisów ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

9. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniami  wynikającymi z tytułów określonych 
powyżej, Wykonawca zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do 
osoby trzeciej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich. 

10. Zamawiający ma prawo na własny koszt ustanowić pełnomocnika, który jest zobowiązany do 
pełnego współdziałania z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca zachowuje pełne prawa do nie zaakceptowanych przez Zamawiającego lub 
niezrealizowanych, projektów po okresie obowiązywania umowy lub po uprzedniej pisemnej 
zgodzie Zamawiającego. 

12. Środki reklamy wytworzone przez Wykonawcę mogą być używane przez niego dla celów reklamy 
własnej, jednakże bez prawa rozpowszechniania. Rozpowszechnianie w ramach reklamy własnej 
wymaga każdorazowej, uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca ma prawo brać udział w rozmowach 
dotyczących rozwiązań polubownych, jak i uczestniczyć w ewentualnych procesach na zasadzie 
interwencji ubocznej. Zamawiający ponadto zobowiązuje się nie zawierać  z w/w osobami żadnych 
ugód sadowych czy pozasądowych bez zgody Wykonawcy. 

 
§13 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art. 28 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czynności związane z przetwarzaniem danych 
osobowych wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu do przetwarzania. 
2. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizacja kompleksowej usługi z 
zakresu sporządzania dokumentacji projektowej. 
3. Zakres powierzonych czynności przetwarzania obejmuje: czynności opisane w § 1 niniejszej 
umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie 
określonych odpowiednio w ust. 2. 
5. Wykonawca ma prawo wykonywać na powierzonych mu danych następujące operacje: 
utrwalać, przechowywać, zbierać, usuwać, opracowywać. Przetwarzanie danych osobowych przez 
Wykonawcę odbywać się będzie w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przy 
wykorzystaniu systemów informatycznych oraz poczty elektronicznej. 
6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
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zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 
7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 
8. Wykonawca po zakończeniu usługi oraz upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających 
z tej obsługi usuwa dane osobowe przekazane przez Zamawiającego, chyba, że prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego nakazuje przechowywanie tych danych. 
9. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie 
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 
10. Wykonawca po stwierdzeniu podejrzenia naruszenia przepisów dot. ochrony danych 
osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zamawiającemu nie później niż w ciągu 36 godzin adres 
poczty elektronicznej: a.kekin@ugim.ozimek.pl lub b.durkalec@ugim.ozimek.pl. 
11. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy. 

 
§ 14 

RODO 
 

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do realizacji postanowień niniejszej umowy. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,   str. 1), w 
sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Dane osobowe będą wykorzystywane 
wyłącznie w związku lub w wyniku realizacji postanowień niniejszej umowy, która stanowi 
podstawę prawną do ich przetwarzania. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Zamawiającego osobom trzecim informacji 
lub danych związanych z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej umowy wypadku gdy z żądaniem 
ich ujawnienia zwrócą się uprawnione organy państwowe, sądy lub organy ścigania lub gdy 
konieczność ujawniania tych danych/informacji wynika z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa. 

 
§15 

Postanowienia końcowe 
 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażona na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 
szczególności właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
                     ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy 

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* 
 

 
W ramach zadania pn.: ……………………………………………………………………. 

 
zawarto umowę podwykonawczą nr …………………………………. z 
dnia……………….…………..… 
na: dostawę/usługę* 
pn.:……………………………………………………………… … ……………….……. 
 
Nazwa podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy* ………………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na 

dzień ………………………..………………….. 
biorącego udział w ramach realizacji inwestycji w okresie od ………………………. 

do …..……....………… 
 

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury: 
Zakres 

usług/dosta
w 

wykonanych 
w okresie 

rozliczeniow
ym 

Nr faktury 
Wartość 
faktury 

brutto [PLN] 

Data 
wystawienia 

Termin 
płatności 

Fakturę 
zapłacono 

/nie 
zapłacono 

/wpłata 
częściowa 

(kwota) 

Pozostaje 
do zapłaty 

       

       

RAZEM  
 
Oświadczamy, że*: 

do dnia ………………………… otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy* wynagrodzenia za: 
roboty budowlane/dostawy/usługi* przez nas wykonane i zafakturowane 
w ramach przedmiotowego zadania 

lub 
Oświadczamy, że*: 

w okresie rozliczeniowym wykonano dostawy/usługi* wg poniższego zestawienia, 
dla których nie wystawiliśmy faktury (nie zostały zafakturowane) 

Zakres usług/dostaw wykonanych w 
okresie rozliczeniowym 

Wartość netto Wartość brutto 

   

   

RAZEM   

 
Oświadczamy, że w stosunku do wyżej wskazanych faktur jako zapłacone, zrzekamy się 
wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego – Gmina Ozimek 
 
 
……………………………………………..…..                                                                  

      ………………………………………………………………. 
podpis lub podpisy i imienne pieczęcie                                                            podpis lub podpisy i 

imienne pieczęcie 
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osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania          osoby lub osób upoważnionych do 
reprezentowania 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy                      Wykonawcy – potwierdzającego 

dokonanie płatności 
 
 

* niepotrzebne skreślić 


