
Załacznik nr 3
UMOWA ________ 2018

zawarta w dniu ……………….r. Ustce pomiędzy
Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3  NIP : 839-002-36-21
Regon : 770979789
reprezentowaną przez:
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce ul. Grunwaldzka 35 - Stanisława Podlewskiego
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Agnieszki Krysiak

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a

________________________ z siedzibą w ____________, ul. _______________________________________,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ______________, NIP ______________, REGON _____________
reprezentowanym przez   
____________________________________
____________________________________
____________________________________
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

 o następującej  treści :

§ 1.
Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu budowlanego tymczasowego kontenera socjalnego zgodnie z 
zaproszeniem do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.
Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy 

   

 § 3.
Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 1 wynosi :
...................................zł netto + podatek VAT (…...% )  …................................................zł
(słownie:.......................................................................................…)
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 14
dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego.

4. Faktury  za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na :

NABYWCA

Gmina Miasto Ustka
ul.Ks Kard.Stefana Wyszyńskiego 3 
76-270 Ustka 
NIP 839-002-36-21 

ODBIORCA
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce 
ul. Grunwaldzka 35 
76-270 Ustka 
5. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności faktury liczony będzie od daty wpływu do Zamawiającego 
faktury korygującej.

6.  Wynagrodzenie określone w ust.  1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
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umowy i w całości wyczerpuje naleności Wykonawcy z tytułu jego wykonania.

§ 4.
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  zasadami  współczesnej  wiedzy
technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Wykonawca dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia:
1) kontakt przez telefon komórkowy z pracownikiem Wykonawcy - ______________________, tel. ____________

2) dostateczną ilość sił i środków gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego 
przedmiotu zamówienia.

§ 5.
Odbiór

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  Zamawiającemu  wersję  roboczą  projektu  drogą  elektroniczną  celem
dokonania przez Zamawiającego jej sprawdzenia. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych dokona akceptacji projektu
lub zgłosi ewentualne uwagi, które należy uwzględnić w projekcie. 

2. Po  akceptacji  przez  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  Zamawiającemu  projekt  w  ilości  5
egzemplarzy drukowanych wraz z zapisem na nośniku elektronicznym (komplet dokumentacji w formacie pdf) celem
przystąpienia do jej odbioru przez Zamawiającego.

3. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie protokół odbioru przedmiotu

podpisany przez obie strony umowy. 
5. Zamawiający zobowiązuje się, że dokona odbioru dokumentacji stanowiącej przedmiot odbioru w terminie 7 dni od jej

otrzymania od Wykonawcy zgodnie z ust. 2 w stanie kompletnym i pozbawionym wad albo w tym terminie zgłosi
swoje pisemne zastrzeżenia.

§ 6.
Wady lub braki przy odbiorze

Jeżeli Zamawiający w toku czynności odbiorowych stwierdzi, iż przedmiot umowy zawiera wady lub braki:
1. Jeżeli wady lub braki nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, wyznaczając w tym celu Wykonawcy dodatkowy termin nie

krótszy jednak niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli termin ten upłynie bezskutecznie Zamawiający może odstąpić
od umowy z jednoczesnym żądaniem kary umownej zgodnie z §8 ust. 1 pkt 3,

b) dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy w celu usunięcia wad lub braków dodatkowy termin nie krótszy jednak niż
7 dni i  nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli  termin ten upłynie bezskutecznie Zamawiający może odstąpić od umowy z
jednoczesnym żądaniem kary umownej zgodnie z §8 ust. 1 pkt 3.

2. Jeżeli wady lub braki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a) odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu w części, tj. w zakresie prac wadliwie wykonanych i

niewykonanych bez zapłaty wynagrodzenia za tę część prac i powierzyć wykonanie tej części przedmiotu umowy
osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, a nadto zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej zgodnie z
§8 ust. 1 pkt 3.

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, stosownie do zmniejszonej wartości przedmiotu zamówienia.

§ 7.
Wady lub braki po odbiorze

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu niniejszej umowy.
2. W razie stwierdzenia wad lub braków przedmiotu umowy po odbiorze, bez względu na czas, który

upłynął  od  odbioru,  Wykonawca  usunie  bezpłatnie  wady  i  braki  w  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego  nie  krótszym  niż  7  dni  i  nie  dłuższym  niż  14  dni  od  otrzymania  zawiadomienia
Zamawiającego  o  wadzie  lub  potrzebie  uzupełnienia  przedmiotu  umowy.  Obowiązek  bezpłatnego
usuwania wad i braków, o którym mowa w zdaniu poprzednim, trwa do chwili upływu okresu rękojmi i
gwarancji wykonawcy kontenera na podstawie projektu wykonanego w ramach niniejszej umowy. 

3. W  przypadku  nieusunięcia  przez  Wykonawcę  wad  lub  braków  zgodnie  z  ust.  2  Zamawiający
uprawniony  jest  do  powierzenia  usunięcia  wady  lub  braku  podmiotowi  trzeciemu  na  koszt  i
niebezpieczeństwo Wykonawcy.
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4. O stwierdzeniu wady lub braku Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

§ 8.
Zwłoka i kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 w
wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad lub braków przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
albo  po  odbiorze  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminu  wyznaczonego  przez
Zamawiającego w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
c)  za  odstąpienie  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi
Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zapłata kar umownych z poszczególnych tytułów wymienionych w ust.1 jest niezależna od siebie.
3. Kary umowne niezależne są od poniesienia szkody.
4. Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu

cywilnego.
5. Zamawiający  może  potrącić  kwoty  kar  umownych  z  wynagrodzenia  Wykonawcy,  po  uprzednim

pisemnym poinformowaniu o tym Wykonawcy (z podaniem przyczyny i wysokości roszczeń).

§9.
Prawa autorskie

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić,  aby przy wykonywaniu przedmiotu umowy przestrzegane były
prawa  autorskie  osób  trzecich,  jednocześnie  deklarując,  iż  będzie  posiadał  pełne  prawa  autorskie  do
przedmiotu umowy, i ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wszelką szkodę poniesioną w
związku z zaspokojeniem przez niego roszczeń osób trzecich skierowanych do Zamawiającego na skutek
naruszenia przez Wykonawcę tego zobowiązania.
2. Całość przedmiotu umowy stanowi własność Zamawiającego. Wraz z chwilą odbioru przez Zamawiającego
przedmiotu umowy, a w razie rozwiązania umowy - w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn
rozwiązania,  Wykonawca  bez  składania  dodatkowego  oświadczenia  woli  przenosi  na  Zamawiającego,
niezależnie od wszelkich innych okoliczności,  wszelkie autorskie prawa majątkowe obejmujące prawo do
nieograniczonego w czasie  korzystania  z  przedmiotu  umowy oraz  do  rozporządzania  nim na  terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami na zasadzie wyłączności na polach eksploatacji wskazanych w
art.  50 pkt 1-3 ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i  prawach pokrewnych i wszystkich innych polach
eksploatacji  znanych  w  chwili  podpisania  niniejszej  umowy.  Wykonawca  zezwala  Zamawiającemu  na
dokonywanie bez konieczności uzyskania dalszej zgody Wykonawcy wszelkich zmian, poprawek lub innych
modyfikacji przedmiotu umowy. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie
wolnym od obciążeń i  praw osób trzecich i  obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji
dokonywane przez Wykonawcę.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie określone w § 3 ust.1 umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i
korzystanie z nich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

§ 10.
Odstąpienie od umowy

1. Nieprzystąpienie  do  wykonania  przedmiotu  umowy  w  terminie,  o  którym  mowa  w  §  2  niniejszej  umowy  lub
przekroczenie określonych w niniejszej umowie terminów na wykonanie któregokolwiek z obowiązków umownych przez
Wykonawcę o co najmniej 2 dni, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust 1 pkt 2 niniejszej umowy. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń,
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aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  z  tytułu
wykonania części umowy.

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać  uzasadnienie oraz
sposób  wzajemnych  rozliczeń  wraz  z  pokryciem  wszystkich  kosztów  jakie  poniosła  strona  nie  odpowiadająca  za
odstąpienie od umowy.

§ 11.
Rozwiązywanie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy
realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane polubownie poprzez bezpośrednie negocjacje.

2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12.
Siła wyższa

1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się ze zobowiązań
umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie
można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: powódź,
trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej.

2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej strony
o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na
siłę wyższą.

3. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.

§ 13.
Postanowienia końcowe

1. Umowa wiąże strony z dniem jej podpisania przez strony.

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do umowy mogą być wnoszone tylko w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego. Zmiany muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę
pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

                         ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA      

          ....................................................                                                  ...............................................
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