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Załącznik nr 8 do SIWZ 

- projekt umowy - 

UMOWA Nr ........ / 2015 
 

zawarta w dniu  …………………. pomiędzy: 
Gminą Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice,  
NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003 
reprezentowaną przez:  
………………..  – Wójta Gminy Rybczewice  
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – ………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
a  
………………….. 
z siedzibą w ………………, NIP: …………………, REGON: ………………, 
reprezentowaną przez: 
………… – ……………..  
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

Postanowienia wstępne 
§ 1 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne  
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w wyniku którego oferta Wykonawcy 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

2. Zamawiający informuję wykonawcę o źródłach finansowania niniejszej umowy, które pochodzą  
z funduszy EOG 2009-2014, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków 
krajowych. 

Przedmiot umowy 
§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuję do wykonania „Opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej wraz z koncepcją architektoniczną dla zadania pn. „Rewitalizacji  
i zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie” wraz 
z przyległym zbiornikiem wodnym w ramach projektu  „Wzmocnienie spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego  
w województwie lubelskim”. 

2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących etapów: 
a) etap nr I: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Skweru w Rybczewicach”, 
b) etap nr II: „Opracowanie dokumentacji projektowej przywrócenia wartości przyrodniczo  

– architektoniczno – użytkowych Parku w Rybczewicach”, 
c) zadanie nr III: „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację zabytkowego dworu  

w Rybczewicach”, 
d) zadanie nr IV: „Opracowanie dokumentacji projektowej na odmulenie i oczyszczenie zbiornika 

wodnego oraz zagospodarowanie terenu dookoła akwenu w Rybczewicach”. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki jej wykonania stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy.  
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4. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmuje opracowanie projektów 
budowlanych i wykonawczych oraz koncepcji przestrzennej (etap 1, etap 2, etap 3  
i etap 4) zatwierdzonej przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem, w ramach zaoferowanej ceny, 
wszelkich dokumentów, opinii i uzgodnień, wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
W tym właściwych opinii, uzgodnień rzeczoznawcy, uzgodnień administratorów sieci i jednostek 
administracyjnych, dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych w niezbędnym w zakresie 
pozwalającym na uzyskania decyzji pozwolenie na budowę, ogłoszenia przetargu i realizację robót 
budowlanych;  

Terminy 
§ 3 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy dla: 
a) etap I i II: od dnia podpisania umowy do dnia 16.07.2015 r. 
b) etap III i IV: od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2015 r. 

 
Obowiązki Wykonawcy 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) wykonać z zachowaniem należytej staranności, kompletną dokumentację projektową  
i kosztorysową wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i dokumentami niezbędnymi  
do zyskania stanowiska właściwego organu administracji budowlanej.  

b) zaopatrzyć projekty zgłaszane Zamawiającemu do odbioru, w wykaz opracowań i pisemne 
oświadczenie o zgodności projektu z umową i obowiązującymi przepisami. 

c) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zaleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.  

d) uwzględnić wszystkie uwagi, warunki i propozycje Zamawiającego, w zakresie funkcji  
i przeznaczenia inwestycji oraz technologii wykonania robót,  

e) zgłaszać Zamawiającemu na etapie wykonywania projektu, wszelkie propozycje zmian  
w stosunku do koncepcji, jeżeli te mogą wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji inwestycji lub 
późniejszej eksploatacji. 

f) usuwać wszelkie błędy, braki i nieścisłości ujawnione zarówno na etapie realizacji, po odbiorze 
dokumentacji, jak i w trakcie realizacji robót budowlanych, dokonując stosownego wpisu  
w dzienniku budowy lub projekcie, bez odrębnego wynagrodzenia.  

g) wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań.  
h) zapewnić sprawdzenie rozwiązań projektowych w wymaganym zakresie.  
i) świadczyć usługi, zapewniając jej wymagany poziom techniczny oraz wysoką jakość.  
j) zapewnić wysoki poziom fachowości i kwalifikacji przy realizacji usługi.  
k) świadczyć usługi zgodnie ze zleceniem Zamawiającego oraz obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 
l) zachować poufność danych związanych z realizowaną usługą, zgromadzonych w systemach 

informatycznych z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 
2. Do obowiązków wykonawcy należą również wszelkie prace przygotowawcze i pomocnicze wiązane 

z prawidłowym opracowaniem projektu, w tym:  
a) uzyskanie wszelkich warunków wstępnych, opinii i uzgodnień, wypisów, wyrysów, decyzji, ocen, 

badań i innych dokumenty niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  
b) w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić  

z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe, materiałowe, technologiczne i standard 
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wykończenia, w szczególności wpływające na koszt inwestycji; przyjęte rozwiązania powinny 
uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych  
na realizację tej inwestycji.  

c) sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
§ 5 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym i wynosi brutto ......  zł (słownie zł: ............................................ ..) - zgodnie  
z zestawieniem rzeczowo - finansowym stanowiącym złącznik Nr 2 do umowy. 

2. Zaliczki na wykonanie przedmiotu umowy nie będą udzielane.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy i nie podlega zmianie.  
4. Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie jednej faktury końcowej,  

za wszystkie wykonane zadania w pełnym zakresie określonym w § 2 umowy.  
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru pełnego 

przedmiotu umowy w ramach każdego zadania.  
6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy 

wskazany w fakturze, W terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury na adres:  
Gminą Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, NIP: 712-292-64-46,  

 
Odbiory 

§ 6 
1. Przekazanie do odbioru poszczególnych elementów przedmiotu umowy - określonych w zestawieniu 

rzeczowo - finansowym nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy podpisaniem Protokołu przekazania. 

2. Podpisany przez Zamawiającego Protokół przekazania jest dla Wykonawcy potwierdzeniem 
przekazania przedmiotu umowy, lecz nie akceptowania ich kompletności i jakości. 

3. Przekazany przez Wykonawcę przedmiot umowy, podlega weryfikacji, w ciągu 10 dni roboczych  
od dnia podpisania Protokołu przekazania, przez Zamawiającego, który może:  
a) zaakceptować przekazany przedmiotu umowy bez uwag i podpisać Protokół odbioru,  
b) odmówić akceptacji przekazanego przedmiotu umowy z uwagi na stwierdzenie 

nieprawidłowości oraz wezwać Wykonawcę, W określonym terminie, do ich usunięcia. 
4. W przypadku określonym w ust. 3 lit. b) Wykonawca zobowiązany jest po usunięciu 

nieprawidłowości do ponownego przekazania przedmiotu umowy Protokołem przekazania.  
5. W przypadku wad przedmiotu umowy, stwierdzonych przez właściwy organ, w czasie wydawania 

opinii, uzgodnień, Wykonawca zobowiązany jest poprawić opracowanie lub jego część w terminie 
wskazanym przez ten organ, bez żądania dodatkowych opłat.  

6. Nieusunięcie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w ust. 
3 lit. b) lub w terminie wskazanym przez właściwy organ w przypadku, o którym mowa w ust. 5, 
skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, określonych w § 9 ust. 1 lit. a).  

7. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi według zasad Kodeksu 
cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. 

8. Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od odbioru przedmiotu zamówienia niniejszej umowy.  
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9. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad opracowanej dokumentacji wykonując uprawnienia  
z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może m.in. żądać ich usunięcia. 
 

Prawa autorskie 
§ 7 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dzieła określonego w § 2.  
2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje z chwilą przejęcia przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego.  
3. Przeniesienie następuje w pełnym zakresie określonym w ustawie o prawie autorskim oraz prawach 

pokrewnych. Oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy zostanie 
dostarczone Zamawiającemu wraz z Protokołem przekazania.  

4. Przeniesienie prawa autorskich nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad 
opracowanego przedmiotu zamówienia. 
 

Koordynacja 
§ 8 

1. Funkcję Koordynatora ze strony Wykonawcy będzie pełnił/pełniła Pan/Pani  …. 
2. Funkcję Koordynatora ze strony Zamawiającego będzie pełnił/pełniła Pan/Pani  …. 

 
Kary umowne 

§ 9 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, licząc od kwoty umownej brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy, 

b) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w wysokości 20 % całkowitej wartości 
umownej brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.  

c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi - 0,2% ceny 
wskazanej odpowiednio dla danego obiektu w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia 
umownego w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego.  

3. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

Zmiany postanowień umowy 
§ 10 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1; 
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: 

a) działania siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie, 
b) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, 
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c) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac 
projektowych, 

d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. 
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

ad pkt 1) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do 
przepisów prawa wprowadzających tę zmianę, 
ad pkt 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi: 
lit. a) – o okres działania siły wyższej oraz okres potrzebny do usunięcia jej skutków, 
lit. b) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, 
lit. c) – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, 
lit. d) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. 

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną  
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 11 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.  
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego.  
§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.  
 
Integralną cześć umowy stanowi:  

1) Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik Nr 1 do SWIZ,  
2) Zestawienie rzeczowo - finansowe,  
3) Oświadczenie o przejściu praw autorskich majątkowych do opracowania. 

 
           W imieniu Zamawiającego:                          W imieniu Wykonawcy: 

 

 

…………………………. 

(Imię i Nazwisko, funkcja) 

 

 

 

 

 

…………………………. 

(Imię i Nazwisko, funkcja) 

…………………………. 

(kontrasygnata Skarbnika) 
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Załącznik nr 2  
do umowy Nr ../2015 

z dnia ….. 2015 r. 

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe 
 

Nr 
zadania 

Nazwa zadania 
Cena brutto  
zadania w zł. 

1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 
Skweru w Rybczewicach 

 

2 Opracowanie dokumentacji projektowej przywrócenia 
wartości przyrodniczo – architektoniczno – użytkowych 

Parku w Rybczewicach 

 

3 Opracowanie dokumentacji projektowej na 
modernizację zabytkowego dworu w Rybczewicach 

 

4 Opracowanie dokumentacji projektowej na odmulenie  
i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz 

zagospodarowanie terenu dookoła akwenu w 
Rybczewicach 

 

 
RAZEM: 
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Załącznik nr 3  
do umowy Nr ../2015 

z dnia ….. 2015 r. 
 

OŚWIADCZENIE 
O PRZEJĘCIU AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH DO OPACOWANIA 

 

Jako wykonawca zadania pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz  

z koncepcją architektoniczną dla zadania pn. „Rewitalizacji i zagospodarowanie zespołu 

pałacowo-parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie” wraz z przyległym zbiornikiem 

wodnym w ramach projektu  „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej  

w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”. 

oświadczam, że wszelkie majątkowe prawa autorskie do opracowania, zgodnie z zawartą  

w dniu …….. umową Nr … /2015, przenoszę na własność: Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119,  

21-065 Rybczewice. 

Przeniesienie praw autorskich dotyczy w szczególności następujących pól eksploatacji: utrwalania, 

zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, najmu i dzierżawy. 

Przeniesienie praw autorskich obejmuje także prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie 

zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego typu 

opracowań dokumentacji oraz zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z tychże opracowań . 

Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z opracowania. 

Zamawiający nabywa prawa do eksploatacji opracowania, jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631  

z późń. zm.). 

Wynagrodzenie za opracowanie obejmuje nabycie przez Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych na wszelkich polach eksploatacji. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za 

korzystanie z opracowania na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

 

WYKONAWCA: 

 

 


