
Załącznik nr 3 

 
WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr TZUK.272…….2019 
 

 
W dniu …………….. 2019 roku w Tychach, pomiędzy Gminą Miasta Tychy z siedzibą przy 
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, numer NIP: 646-00-13-450, reprezentowaną przez: 

mgr Agnieszkę Lyszczok – Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach, z siedzibą przy 
ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy, REGON: 278348986, zwaną w dalszej części umowy 
Zamawiającym, a 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, została zawarta niniejsza umowa. 

Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 powyższej ustawy.  

 
§1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie i dostarczenie projektu budowlanego z wizualizacjami, 
dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami w tym zgłoszenie robót, 
pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Remont fontanny w Parku Niedźwiadków przy 
ul. Edukacji w Tychach”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca niniejszym oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowym zakresem, o którym mowa  
w ust. 2, nie zgłasza do niego zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że jest on wystarczający do 
wykonania prac objętych niniejszą umową zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania  w następujących terminach: 

1) projektu wizualizacji w 2 wariantach - do miesiąca od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 
……..…... 2019r.     

2) projektu budowlanego wraz z projektami branżowymi do dwóch miesięcy od dnia podpisania 
umowy, tj. do dnia ……..…... 2019r.    

3) zaświadczenia o braku sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy dot. prac modernizacji 
fontanny do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……..…... 2019r.    

5. Miejscem przekazania kompletnej dokumentacji uzgodnionej z Zamawiającym jest siedziba 
Zamawiającego.  

§2 
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

 
1. Całkowita wartość umowy nie przekroczy kwoty …………………... zł netto, powiększonej o podatek 

VAT w kwocie ………… zł, co stanowi łączną kwotę ………….. zł brutto (słownie: 00/100 groszy). 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone 
w ofercie Wykonawcy, w dwóch ratach na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po 
wykonaniu zakresu prac, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. 1 i 2 w wysokości 60% wynagrodzenia  
oraz po wykonaniu zakresu prac, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. 3 – pozostała część 
wynagrodzenia.   

3. Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia umowy zabezpiecza środki finansowe na realizację 
umowy, w wysokości określonej w ust. 1. Środki te będą pochodziły ze środków budżetowych  



z zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Remont fontanny w Parku Niedźwiadków przy 
ul. Edukacji w Tychach - Dział 900, rozdział 90095, § 4270. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wysokości 
kwoty wynagrodzenia określonej w ust. powyżej. 

5. Płatność wynagrodzenia będzie zrealizowana w terminie do 21 dni, licząc od daty otrzymania 
faktury, na konto Wykonawcy podane w fakturze. 

6. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 5, 
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od wartości 
niezapłaconej faktury. 

8. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT. Faktura powinna być wystawiona na 
Gminę Miasto Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450. Odbiorcą faktury 
jest Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokumentacja została wykonana 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i została 
wydana w stanie zupełnym.  

10. Podstawą do uznania przedmiotu umowy za wykonany oraz zapłaty wynagrodzenia będzie 
obustronnie podpisany protokół odbioru prac oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 9. 

 
§3 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot 
umowy w oparciu o aktualne mapy zasadnicze, pozyskane przez Wykonawcę (jeśli okażą się 
konieczne), zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i ekonomicznej, warunkami 
technicznymi dla projektowania, obowiązującymi przepisami prawa, normami branżowymi 
i przepisami szczegółowymi.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania lub uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów 
wymaganych przez odpowiednie organy do wykonania przedmiotu zamówienia oraz danych, 
informacji, opinii, uzgodnień, w tym między innymi uzgodnienia z właścicielami sieci, działek, 
przewodów, instalacji, o ile będzie to konieczne uzyskanie map do celów projektowych, itp. oraz 
uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy dla zadań 
zgodnie z załączoną specyfikacją. Koszty wszystkich uzgodnień ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca ujmie koszt pobytów na budowie w ramach pełnionego nadzoru autorskiego 
w cenie za projekt.  

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wydania w projektach rozwiązań wadliwych lub 
niemożliwych do zrealizowania, Wykonawca ma obowiązek opracować w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego na własny koszt rozwiązanie zamienne akceptowane przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia na wniosek Wykonawcy wszelkich potrzebnych 
pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami celem 
wykonania przedmiotu umowy. 

6. Strony zobowiązują się dołożyć starań celem najkorzystniejszej realizacji niniejszej umowy, 
w szczególności polegających na niezwłocznym przekazywaniu drugiej ze Stron danych i informacji 
mających znaczenie dla realizacji podjętych niniejszą umową zobowiązań. 

 
 
 



§4 
PODWYKONAWCY 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac [lub 
w przypadku wskazania podwykonawców] Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy 
udziale następujących podwykonawców, w poniżej określonym zakresie prac: 

1)  [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [……..] 

2) [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [……..] 

2. Zmiana zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja  
z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga uprzedniego 
poinformowania Zamawiającego oraz wprowadzenie zmian ust. 1 powyżej, w formie aneksu do 
umowy. 

§ 5 
ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Wykonawca najpóźniej w terminach określonych w § 1 ust. 4 umowy przedłoży odpowiednią 
kompletną część  przedmiotu umowy celem jej sprawdzenia pod względem zgodności z umową. 

2. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych powinien sprawdzić daną część przedmiotu umowy. 
3. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi wady, błędy lub braki w przedmiocie umowy, wyznaczy 

odpowiedni termin na ich usunięcie. 
4. W przypadku kiedy przedmiot umowy nie będzie zawierał wad, błędów lub braków, strony podpiszą 

protokół odbioru z datą przedłożenia Wykonawcy kompletnej i prawidłowo wykonanej części 
przedmiotu umowy. 

5. Odbiór części przedmiotu umowy nie oznacza braku możliwości stwierdzenia wad, błędów lub 
braków na etapie końcowego ostatniego odbioru całości przedmiotu umowy. 

6. Jedynie odbiór części, o której  mowa w § 1 ust. 4 pkt. 2 i 3 stanowi podstawę do wystawienia 
faktury VAT. 

§6 
KLAUZULA GWARANCJI JAKOŚCI / RĘKOJMI ZA WADY 

 
1. Okres rękojmi za wady fizyczne obowiązujący Wykonawcę wynosi 24 miesięcy licząc od daty 

podpisania ostatniego końcowego protokołu odbioru prac przedmiotu umowy. W ramach rękojmi 
Wykonawca będzie usuwał wady przedmiotu umowy. 

2. O wykryciu wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę z podaniem terminu 
wspólnego dokonania oględzin celem protokolarnego stwierdzenia wady i wyznaczenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego terminu na jej usunięcie. 

3. W przypadku niestawienia się Wykonawcy na oględziny, o których mowa w ust. 2 Zamawiający 
może bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonać uprawnienia do wykonania zastępczego.  

 
§7  

KLAUZULA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 
 

1. Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich 
utworów objętych przedmiotem Umowy, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na 
polach eksploatacji określonych w ust. 3, lub też - najpóźniej w dniu wydania utworów 
Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy przysługiwały. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje 
się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą 
wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. 
Wobec powyższego Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła 
oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) natomiast nośniki, na 
których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób 
trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 



3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych 
przedmiotem Umowy na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów 
lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 
w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu 
Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi 
do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk 
komputerowy; 

2) wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których 
utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników:  
w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu 
drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez 
rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za 
pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo 
egzemplarzy utworów, albo ich elementów; 

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz 
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, 
w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych 
zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej  
i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści 
korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie 
do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek 
techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM; 

4) wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań,  
w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp.,  
a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania 
opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie 
powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych); 

5) tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana 
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system; 

6) wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania 
i realizacji innych obiektów. 

4. Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów, w ramach uzgodnionego 
w § 2 wynagrodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą ustalenia utworów (przy czym w razie 
wątpliwości utwory uważa się za ustalone najpóźniej z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na 
którym utwór został utrwalony). Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo 
własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu. 

5. Zamawiający uprawniony będzie do dokonywania zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów oraz na 
modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na zastosowanie, 
eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 3 bez 
konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy. W związku z tym Zamawiającemu będzie 
przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do korzystania 
i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań 
utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.  

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.  

7. Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego 
przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, 
w tym sprawowanie nadzoru autorskiego. 

8. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego 
autorskich praw osobistych do utworów.  

 
 



§8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie w każdym z niżej wymienionych 

przypadków: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach, 

2) jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu:  

a) nie przystąpił do prac nad przedmiotem umowy,  

b) wstrzymał prace bez uzasadnionej przyczyny, 

5) jeżeli pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającego Wykonawca nie 
wykonuje umowy w sposób należyty lub bez pisemnego zastrzeżenia jeśli w rażący sposób 
zaniedba obowiązki umowne. 

2. W przypadkach opisanych w ust.1 pkt. 2-5 Zamawiający może bez zwalniania Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikającej z umowy, powierzyć wykonanie umowy innemu Wykonawcy. 
Działanie takie poprzedzone będzie pisemnym powiadomieniem Wykonawcy z 7 dniowym 
wyprzedzeniem. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie.  

4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 2 ust. 1, 

2) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdej z części przedmiotu umowy – 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, licząc odpowiednio od dat określonych w § 1 ust. 
4, 

3) za każdy dzień zwłoki w niedochowaniu terminów wyznaczonych przez Zamawiającego na 
podstawie § 5 ust. 3 lub § 6 ust. 2 – 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 2 ust. 1, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

4) za każdy przypadek nienależytego wykonania pozostałych zobowiązań umownych – 1 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

7. W przypadku, gdyby wysokość szkody przekraczała wartość kar umownych, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zmiany i uzupełnienia umowy winny być wprowadzane za zgodą stron, w formie pisemnego aneksu,  

pod rygorem nieważności.  

2. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku 
albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający                Wykonawca 

 


