UMOWA
na opracowanie dokumentacji projektowej
zawarta w dniu ……………. 2022 r. pomiędzy:
Gminą Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, NIP:7991913158
reprezentowaną przez:
Artura Ludwa – Burmistrza Szydłowca, wykonującego zadania przy pomocy Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty
zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Projektantem została zawarta umowa następującej treści
Umowa zawarta z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.), z uwagi na fakt, że szacowana wartość
zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy).
§1
1. Przedmiotem umowy jest weryfikacja projektu budowlanego budowy przedłużenia ulicy
Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0+000-km 0+761 o długości
761mb”.
2. Dokumentacja obejmuje wykonanie raportu z weryfikacji.
4. Projektant oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem
uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
§2
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Projektanta za wykonanie przedmiotu umowy ustala
się w kwocie ………….. zł. brutto (słownie: …………………………………………..
00/100 brutto).
2. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci za wykonanie usługi Projektantowi w ciągu …
dni po otrzymaniu rachunku.
§3
1. Projektant zobowiązuje się do wykonania dokumentacji w terminie do dnia ……………
2. Raport z weryfikacji zostanie dostarczony Zamawiającemu w wersji papierowej w 2
egzemplarzach. Dodatkowo całość opracowania Projektant przekaże Zamawiającemu w
wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym w 1 egz. Przekazanie dokumentacji
projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
§4
1. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach
określonych w Kodeksie Cywilnym. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy
oraz naliczyć karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 2 w następujących przypadkach:
a) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac objętych przedmiotem Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania do realizacji przekazanego przez Zamawiającego,
b) gdy okres opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu dokumentacji projektowej
lub jej części przekroczy okres co najmniej czternastu dni,
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c) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem dokumentacji
projektowej lub jej części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je
ukończyć w terminie określonym w umowie,
d) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki
określone w postanowieniach umowy pomimo wezwania do właściwego
wykonywania obowiązków przekazanego przez Zamawiającego.
Każda ze Stron może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji
o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. W przypadkach określonych
w ust. 1 lit a) i d), termin 14 dni na odstąpienie, liczony jest od upływu wyznaczonego
w wezwaniu terminu.
Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej
i powinno zawierać uzasadnienie.
§5
W przypadku odstąpienia Projektanta od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.
W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Projektanta, Projektant zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.
Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w wykonaniu dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
Projektant wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych
z przysługującego Projektantowi wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy.
Naliczanie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. W szczególności, jeżeli
szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych będzie on
uprawniony do dochodzenia od Projektanta na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.
Rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron,
nie wyklucza możliwości naliczenia kar umownych przewidzianych w niniejszej
umowie.
§6
Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z chwilą przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy w sposób określony w § 3
Projektant przenosi na Zamawiającego w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek
prawami osób trzecich całość autorskich praw majątkowych do wykonanej w ramach
realizacji niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji oraz do korzystania i rozporządzania
ww. dokumentacją, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
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3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt 2)
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Projektant udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez
Zamawiającego lub osobę trzecią.
Zamawiający mocą niniejszej umowy nabywa również prawo do korzystania
i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1
niniejszego paragrafu.
Projektant oświadcza, że przedmiot umowy nie jest, ani nie będzie obciążony żadnymi
prawami, ani roszczeniami osób trzecich.
Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 umowy zawiera wynagrodzenie Projektanta
za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji,
określonych w niniejszym paragrafie.
§7
Projektant w związku z realizacją niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania
w tajemnicy wszelkich wiadomości technicznych, organizacyjnych i innych informacji
o Zamawiającym uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy pochodzących od
Zamawiającego oraz od instytucji i osób z nim związanych jakimkolwiek stosunkiem
faktycznym lub prawnym.
Do informacji poufnych w rozumieniu ust. 1 nie zalicza się informacji powszechnie
dostępnych oraz informacji publicznych.
Zastrzeżenie poufności, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których
ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi
orzeczeniami sądu lub organu administracji państwowej.
Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie może być
dokonane wyłącznie przez Zamawiającego w formie pisemnej.
§8
Dane osobowe w Gminie Szydłowiec przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych, dalej jako „RODO”,
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydłowiec jest
Burmistrz Szydłowca, 26-500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejski w Szydłowcu,
26-500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Głogowska - Kowalczyk,
e-mail: iod@szydlowiec.pl
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z wykonaniem umowy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich
pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych
będzie konieczne w celu wykonania umowy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej
umowy oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w
przepisach szczególnych w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz
okres wymagany przez organy kontrolne.
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Obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa i jest niezbędne w celu realizacji
obowiązków wynikających z zawartej umowy.
8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana
dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO.
10. Nie przysługuje Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§9
1. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy strony deklarują
rozwiązywać w drodze negocjacji.
2. Z ostrożności Strony ustalają, że w razie braku rozwiązania sporu w drodze negocjacji,
zostanie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może zostać rozwiązana za pisemnym porozumieniem stron, w każdym czasie.
3. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie
za pisemną zgodą Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.
7.

.................................
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Zamawiający

Projektant

Przygotował: Urszula Grzmil
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