
 
Umowa nr …/2016  

 

Zawarta w dniu …………………. r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko pomiędzy : 

 

Gminą Trzebownisko 

36-001 Trzebownisko 976 

NIP: 517-00-37-677 REGON: 690582157 

reprezentowaną przez 

Lesław Kuźniar – Wójt Gminy Trzebownisko 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marii Gaweł 

 

a 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………, NIP ……  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

……………………………….. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy - zamówienie do 30 

tys. euro  została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1. 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania studium 

wykonalności dla projektu pn.„ Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze 

Gmin Trzebownisko, Tyczyn i Tryńcza”, zwanego w dalszej części umowy 

„dokumentem”. 

2. Integralną część umowy stanowi: 

a) Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania studium wykonalności dla projektu 

„Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebownisko, Tyczyn 

i Tryńcza”, 

b) Oferta Wykonawcy. 

 

 

 



 
§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 26 lutego 

2016 r. 

2. Za termin wykonania umowy rozumie się dzień dostarczenia Zamawiającemu 

przedmiotowych dokumentów. 

3. Dokument należy opracować w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarz 

w wersji elektronicznej. 

4. Potwierdzenie odbioru dokumentów stanowić będzie obustronnie podpisany protokół 

zdawczo-odbiorczy. 

5. Wykonawca wyznaczy osobę do kontaktów z Zamawiającym.   

 

§ 3. 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  

w wysokości ………………………. zł brutto (słownie: …….. złotych). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze  

w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.  

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności powstałej z tytułu zawarcia niniejszej 

umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę umożliwiającą mu wywiązanie się  

z niniejszej umowy oraz, że dołoży najwyższej staranności przy opracowywaniu 

dokumentów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania studium wykonalności zgodnie z: 

1) prawem wspólnotowym i prawem krajowym,  

2) wytycznymi dotyczącymi przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów 

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach II Cyfrowe Podkarpacie, 

działanie: 2.1  Podniesienie efektywności i dostępności e-usług 

3) szczegółowym opisem priorytetów RPO na lata 2014-2020, 

4) regulaminem konkursu i załącznikami do regulaminu, 

5) pozostałe istotne materiały, podręczniki, wytyczne i wyjaśnienia zamieszczone na 

stronie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego.   



 
3. Strony zobowiązują się do przestrzegania poufności we wszystkich sprawach związanych  

z treścią i realizacją niniejszej Umowy. 

4. Klauzula poufności, o której mowa w ust. 1 łączy strony przez okres trwania umowy oraz 

po jej zakończeniu. 

5. Zamawiający oświadcza, że nie zlecił i nie zleci w trakcie trwania niniejszej umowy 

wykonania jej przedmiotu innemu podmiotowi oraz nie wykona jej przedmiotu we 

własnym zakresie. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować wykonywanie przedmiotu umowy  

z Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich 

problemach występujących przy realizacji powierzonych zadań. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy wszelkie materiały niezbędne do 

opracowania dokumentów. 

4. O ile zajdzie konieczność weryfikacji studium wykonalności z powodów wynikających  

z wprowadzenia uzupełnień lub korekt do wytycznych, o których mowa w §3 ust. 2 przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego dla projektów objętych 

Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 lub zapytań, uwag, wezwania do uzupełnień w/w dokumentów przez Instytucję 

Zarządzającą – Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia niezbędnych poprawek do 

w/w opracowania w terminie 5 dni od daty opublikowania tych zmian lub otrzymania 

wezwania. 

 

§ 6. 

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  skorzystania  z  uprawnień  wynikających  z  tytułu 

gwarancji lub rękojmi. 

2. W  ramach gwarancji Wykonawca  dokona korekty i uzupełnień przedmiotu 

zamówienia wynikających z oceny formalnej i merytorycznej Instytucji Zarządzającej  

we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień dotyczących przedmiotu 

zamówienia na etapie postępowań przetargowych związanych z realizacją projektu. 

 



 
§ 7. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.). Wykonawca 

oświadcza, że: 

1) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiłyby Wykonawcy przeniesie na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentów, 

2) autorskie  prawa  majątkowe  do  dokumentów nie  są  i  nie  będą  przedmiotem 

zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich, 

3) dokumenty   składające   się   na   przedmiot   Zamówienia   nie   będą   zawierały 

niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich. 

2. Z   chwilą   przekazania   dokumentów   składających   się   na   przedmiot   zamówienia 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym 

zakresie, autorskie prawa majątkowe do dokumentu – stanowiącego utwór w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wydanego Zamawiającemu w ramach 

wykonywania Umowy, wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, w tym prawem do dokonywania opracowań oraz rozporządzania  

i korzystania z opracowań – na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia 

niniejszej umowy, a w szczególności: 

1) wykorzystania w celu złożenia jako dokumentów o dofinansowanie Projektu, 

2) wykorzystanie w celu realizacji Projektu, 

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką  

i w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, optycznego oraz techniką cyfrową, w pamięci komputerowej, sieci 

komputerowej wewnętrznej i zewnętrznej Zamawiającego i podmiotów 

wymienionych w Umowie oraz podmiotów, które razem z Zamawiającym 

występować będą z wnioskiem aplikacyjnym, 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem i dzierżawa oryginałów lub 

egzemplarzy, 

5) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 4 – kopiowanie, 

kserowanie, sporządzanie dodruków, remitowanie, a także publiczne wykonanie, 

udostępnianie, wystawianie, wyświetlenie, udostępnianie wykonawcom, odtworzenie 

oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 



 
każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym również  

w Internecie. 

3. Przeniesienia  autorskich  praw  majątkowych  następuje  w  ramach  wynagrodzenia,   

o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie 

za korzystanie przez Zamawiającego z utworów na każdym odrębnym polu eksploatacji,  

a także za przeniesienie na Zamawiającego prawa zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich. 

4. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem  

z tytułu naruszenia praw autorskich zarówno osobistych jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym w tym koszty pomocy prawnej dla Zamawiającego; 

3) poniesie   wszelkie   koszty   związane   z   ewentualnym   pokryciem   roszczeń 

majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 

majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się  względem Zamawiającego,  że w przyszłości nie  będzie 

zgłaszał żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z dokumentów. 

 

 

§ 8. 

1. Strony ustalają odpowiedzialność  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

poprzez  zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekazanie przedmiotu umowy po terminie  uniemożliwiającym wykorzystanie 

dokumentacji zgodnie z celem opracowania, lub przekazanie przedmiotu umowy  

z istotnymi wadami - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto za 

przedmiot umowy, 



 
b) za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przez 

Zamawiającego lub Instytucję Zarządzającą - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego netto za przedmiot umowy za  każdy dzień zwłoki liczonej od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad przedmiotu umowy, 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez 

Zamawiającego -  w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto przedmiotu 

umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za nieuzasadnione opóźnienie w terminie odbioru przedmiotu umowy -  

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy za 

każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę  - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot 

umowy, 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 2 – 

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy. 

2. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić        

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania  

pisemnego wezwania do zapłaty od  uprawnionego, na wskazany  

w wezwaniu numer rachunku bankowego. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy polegającej na przedłużeniu terminu 

wykonania Studium Wykonalności  w przypadku: 

1) zmiany wytycznych wymienionych w § 3 ust.2 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 o okres niezbędny 

do dostosowania dokumentacji według zmienionych wytycznych lub 

2) przesunięciu terminu naboru wniosków w konkursie organizowanym przez RPO. 

2. Zamawiający ma prawo pomniejszyć wartość faktury końcowej o wysokość kar 

umownych. 

 

 



 
§ 10. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 11. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

                   Wykonawca                                                      Zamawiający 


