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                                          Wzór umowy 

UMOWA Nr 2015/…./…../WIZ-I /…….   

W dniu……………….2015 r. w Świdniku 
pomiędzy   Gminą Miejską Świdnik   
z siedzibą przy  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15,  

21-047 Świdnik,  
zwaną dalej „Zamawiaj ącym”, którą reprezentują:  
1) …………………… 
2) ……………………   

a 

1) …………………… 
2) ……………………   
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 
została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Koncepcja układu ścieżek 
rowerowych w Świdniku”.  
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
będącym integralną częścią niniejszej umowy.  

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają płatność w wysokości 
…………. zł brutto (słownie: ……………….. złotych (brutto) w tym podatek VAT=…..). 

2. Wymieniona w § 1 wysokość wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty i zobowiązania Wykonawcy 
związane z realizacją przedmiotu określonego w § 1 niniejszej umowy. 

 
§ 3 

Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 18 grudnia 2015 roku. 

§ 4 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje konieczne do realizacji przedmiotu umowy, który 
zostanie wykonany z należytą starannością oraz z uwzględnieniem wszelkich aktualnych przepisów 
prawnych mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy użyje materiałów i urządzeń własnych. 

§ 5 

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego (tj. w terminie do trzech dni) informowania  
za pomocą (e-mail lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Świdnik) o wszelkich podjętych czynnościach 
mających wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy, 

  
2. Strony ustalają, że wszelkie projekty koncepcji tras rowerowych będą przekazywane za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub w wersji papierowej o czym strony będą zawiadamiać się telefonicznie, e-
mailem lub pisemnie.  

§ 6 

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po wykonaniu przedmiotu           
umowy określonego w § 1, w terminie do 30 dni wraz z protokołem odbioru podpisanym przez obie 
strony. 
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2. Gmina Miejska Świdnik jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług  
 oraz posiada nr NIP: 7122904551. 

3. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane składniki przedmiotu umowy         
wymienione w § 2.  

4. Jeżeli Wykonawca złoży fakturę bez protokołu odbioru, to faktura zostanie zwrócona bez        
księgowania.  

§ 7 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 2 autorskie prawo 
majątkowe do przedmiotu umowy. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy następuje na wszystkich polach 
eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których utwór utrwalono, wprowadzenie  

do obrotu, używania oryginału albo kopii egzemplarzy. 
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do dysponowania prawami zależnymi poprzez 

wprowadzenie zmian lub modyfikacji w przedmiocie umowy. 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa  
w § 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy. 

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

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego,  
w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Łączna wysokość kar o których nowa w ust. 1 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 2 ust. 1. 

4. Naliczone kary umowne powinny być zapłacone przez strony w terminie 7 dni od daty wystąpienia 
przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu karę bez zgody 
Wykonawcy z należności za wykonanie niniejszej umowy. 

5. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, stronom przysługuje prawo żądania 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 9 

Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg realizacji umowy są: 
- z ramienia Zamawiającego – …………………….. 
- z ramienia Wykonawcy – ………………………... 

§ 10 

W przypadku zwłoki wykonania umowy o okres dłuższy niż 14 dni Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 
2. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, wierzytelności pieniężne wynikające  

z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób 
trzecich. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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4. Strony ustalają, iż ewentualne sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według siedziby 
Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze 
otrzymuje  Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawcy. 

 
 

 
 
 
 

..............................................                                                                   .......................................      
Zamawiający                 Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


