
 

UMOWA Nr  ……………………………….. 
 

Zawarta w dniu ………………………………... w Łubnianach  pomiędzy: 
Gminą Łubniany z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Opolskiej 104,46-024 Łubniany 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 991-034-49-13, REGON 531413142, 
reprezentowaną przez: 

1. Wójt Gminy – Paweł Wąsiak 
2. Skarbnik Gminy – Katarzyna Kępa-Danek 

zwaną dalej Zamawiającym 
a 

 
 
 
 

 
reprezentowanym przez:  
………………………………….. 
zwanym Wykonawcą,  
 
Zamawiający w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z  art. 39 Ustawy Prawo Zamówień publicznych dokonał wyboru 
Wykonawcy na zadanie wyszczególnione w § 1 niniejszej umowy. 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Wykonanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej 
(ZRID) dla zadania "Przebudowa drogi gminnej - ul. Grunwaldzka w miejscowości Kępa wraz z 
przebudową infrastruktury technicznej" 

2. W ramach realizacji prac projektowych należy wykonać: 
1)  Dokumentację projektową zawierającą: 

a) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu  i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego. 
Koncepcja musi zawierać planu zagospodarowania terenu opracowany na podkładzie mapowym, 
rozwiązania geometrii drogi w tym rozwiązania elementów drogi, odwodnienie – kanalizacja 
deszczowa, zaznaczone elementy infrastruktury technicznej będące w kolizji ze stanem 
projektowanym wraz z wstępną propozycją usunięcia tych kolizji , wstępne zaznaczenie linii podziału 
nieruchomości. 

b) Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do 
opracowania projektu budowlanego; 

c) Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1 egz.; 
d) Opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyskania 

decyzji ZRID w ilości 4 egz. ; 
e) Uzyskanie decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia - jeśli będzie 

potrzebna, 
f) Dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy warunkująca 

uzyskanie decyzji ZRID – w ilości 4 egz., 
g) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę drogi wraz  

z odwodnieniem (zarurowanie rowów) łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami  
i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej, zaprojektowanie zjazdów na posesje prywatne 
wraz z ich odwodnieniem, uwzględnienie połączenia z drogami bocznymi dla których opracowano już 
dokumentację projektową oraz przewidzieć przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami, 
uzyskanie zgody na przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową, – w ilości 8 egz.; 



h) Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę 
drzew kolidujących z inwestycją - jeśli będzie potrzebna, 

i) Projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidujących z 
projektowaną drogą w uzgodnieniu z gestorami sieci, 

j) Zaprojektować elementy BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego) 
k) Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez 

Zamawiającego zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID – w ilości  
3 egz., 

l) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 
zgodnie - 3 egz., 

m) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - w ilości 4 egz. i uzyskanie jego zatwierdzenia , 
n) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) . 
2) Pełnienie nadzoru autorskiego - Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego w okresie 

wykonywania robót budowlano - montażowych aż do czasu odbioru końcowego. Zakres obowiązków 

Nadzoru autorskiego to m.in.: 

a) bieżąca kontrola i stwierdzanie zgodności wykonywania robót budowlanych z zasadami wiedzy 
technicznej oraz rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi określonymi  
w dokumentacji projektowej; 

b) na żądanie Zamawiającego dokonywanie oceny (opiniowanie) wyników przeprowadzanych  
w ramach Umowy o roboty budowlane prób instalacji,  

c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań,  
w tym wykonywanie w razie konieczności rysunków uzupełniających; 

d) uzgadnianie i ocena możliwości lub zasadności wprowadzenia ewentualnych zmian rozwiązań 
projektowych i zastosowania urządzeń lub materiałów zamiennych, których konieczność 
wprowadzenia jest zasadna lub może wyniknąć w trakcie realizacji zadania, a zgłaszanych przez 
Wykonawcę robót lub Zamawiającego. Wszelkie proponowane rozwiązania zamienne muszą zostać 
zatwierdzone przez Zamawiającego 

e) uczestniczenie w cyklicznych naradach technicznych dotyczącym postępu robót, w których udział 
biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację Projektu stron. 

f) uczestniczenie w innych czynnościach związanych z doprowadzeniem obiektu do zdolności 
użytkowych, w tym we wszelkich czynnościach odbiorowych. 

g) udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie 
trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlano – montażowych. 
 

TERMIN REALIZACJI 
§2. 

1. Termin wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się:  
1) Etap I - opracowanie koncepcji przebudowy o której mowa w pkt. 2, lit a) - do …..r.  Zamawiający w 

terminie do 7 dni, w przypadku stwierdzenia braków lub błędów  
w koncepcji, przekaże listę ewentualnych uwag do dokumentacji. Wykonawca w terminie do 7 dni od 
daty przekazania listy ewentualnych uwag, usunie wszystkie usterki i złoży poprawioną dokumentację 
zamawiającemu. Zamawiający zaakceptuje dokumentację w formie pisemnej. 

2) Etap II - opracowanie dokumentacji projektowe na podstawie zaakceptowanej koncepcji  
i uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID- do ……..r. 

 
OBOWIĄZKI STRON 

§3. 
1. Wykonawca oświadcza, że prace wykona osobiście, rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami i 

przepisami oraz, że posiada odpowiednie wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia do realizacji 
zakresu określonego w § 1. niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić, dokumenty i dane związane z wykonaniem prac 
projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac 
projektowych oraz poprawienie ich jakości.  



3. Wykonawca zobowiązana jest do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i sprawdzenia rozwiązań w 
zakresie wynikającym z przepisów. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy 
innym osobom w części lub całości. 

5. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu 
zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych. 

 
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 4. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego, opracowaną 

dokumentację w formie i ilościach egzemplarzy określonych w § 1 protokołem zdawczo-odbiorczym. 
2. Wykonawca dostarczy dokumentację projektową z oświadczeniem o jej kompletności oraz zgodności z 

umową i celem której ma służyć, jak również z obowiązującymi przepisami i normami. 
3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany przez wyznaczonego pracownika Referatu 

Budownictwa w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty doręczenia dokumentacji projektowej do 
siedziby Zamawiającego. 

4. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, informacja pisemna  
z podaniem przyczyn nie przyjęcia jej powinna nastąpić w terminie, o którym mowa w punkcie 3. 

5. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzeżonych w toku realizacji zadania, Zamawiający 
jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

6. Wykonawca jest zobowiązana do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad dokumentacji 
projektowej oraz wyjaśnienia zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie ustalonym przez Strony, 
jednak nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. 

7. W przypadku braku usunięcia wad dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia – 
kosztorysowej (również polegających na niekompletności dokumentacji) Zamawiający usunie wadę 
obciążając kosztami usunięcia wady Wykonawcę.  

8. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela dwuletniego okresu rękojmi.  
9. Zamawiający wymaga, by specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót określała parametry 

techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów albo podawała przykładowo 2 - 3 
handlowe nazwy tych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej, 
w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów.  

10. Wykonawca będzie informował pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy 
realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.   

11. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość 
zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę.   

 
WYNAGRODZENIE 

§ 5. 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1. ustala się wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości:  
Cena umowna brutto ……………………………………… zł (słownie: ………………………………….. i 00/100) w tym 
podatek VAT …………………………, kwota netto ……………………….  zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe na czas trwania umowy, z wyłączeniem podatku VAT jako 
elementu niezależnego od Jednostki Projektowej. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1, obejmuje: wartość wszystkich prac przedprojektowych 
w tym: ekspertyz, opinii, uzgodnień oraz wszystkich podatków i opłat z tym związanych, jak np. 
administracyjnych, skarbowych, łącznie z kosztami materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy. 

4. Wykonawca wystawi fakturę końcową po odebrania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji 
projektowej potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym. 

5. Termin płatności faktury: w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów wymienionych  
w pkt. 4. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.  

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki. 
7. Należność zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawca wskazane w fakturze. 



8. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych jakichkolwiek praw, lub 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

9. Cesja dokonana z naruszeniem ust. 8 jest nieważna.  
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY i JEJ ZMIANA 
§ 6. 

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.  

2. W przypadku zwłoki dłuższej niż 10 dni w wykonaniu całości przedmiotu umowy, lub danego etapu 

określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2), Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez 

konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym a także w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z 

tytułu wykonania części umowy.  

4. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca:  

a) Wykonawca nie wykona umowy w określonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia 

umowy, w szczególności, jeśli parametry wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od 

wymaganych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i mimo 

pisemnego wezwania do wykonania w wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania 

postanowień umowy do wezwania się nie zastosuje,  

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie lub w sposób 

nienależyty albo sprzeczny  z umową, lub w sposób niestaranny lub nie przestrzega warunków 

realizacji prac określonych w niniejszej umowie albo narusza opisane obowiązki stron, 

Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym 

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 

od umowy odstąpić.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w 

przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w 

przypadku jej zasadniczej reorganizacji (np.: poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia z 

jakiejkolwiek przyczyny Wykonawcy w stan likwidacji.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania stosownie do zapisów zawartych w § 3 i 4 

niniejszej umowy.  

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) rozszerzenia zakresu wykonywanych usług projektowych objętych przedmiotem Umowy nie 

wymagających zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian 

pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy, 

2) zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu Umowy, w tym w szczególności zmiany stawki podatku VAT, 



3) zmiany terminu realizacji Umowy, w szczególności, gdy dochowanie terminu wskazanego 

pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, 

w szczególności zmiany będącej następstwem działań administracji związanej z: 

a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa 

b) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie 

przewidywano przy zawarciu Umowy, 

c) koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich –w tym grup społecznych 

lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w 

chwili zawierania Umowy, 

d) odmową wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

e) przedłużających się uzgodnień ze spółkami kolejowymi –w przypadku dochowania przez 

Wykonawcę należytej staranności i braku zwłoki po stronie Wykonawcy –w takim przypadku 

termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony o czas zawinionego opóźnienia w 

uzgodnieniach, które wystąpią po stronie spółek kolejowych i do których wystąpienia 

Wykonawca się nie przyczynił. 

4) zmian wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego 

wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, 

ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

5) zmian personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny 

uniemożliwiającej dotychczasowej osobie wykonywanie swoich obowiązków, na inną legitymującą 

się uprawnieniami i doświadczeniem wskazanym w SIWZ po uprzedniej zgodzie Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie ,dla każdej z ww. osób, 

6) zmian w zakresie sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy. 

7) Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez strony aneksu do Umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

KARY UMOWNE 
§ 7 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych  
w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 5 ust 1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy  
z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w                    
§ 5 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku opóźnienia w oddaniu 
Zamawiającemu należycie wykonanego przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku opóźnienia w usunięciu wad 
dokumentacji stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 1 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy 
przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 



6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia 
należnego na podstawie faktury końcowej. 

 
PRAWA AUTORSKIE 

§ 8 
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zaopatrzony w oświadczenie o kompletności i 

zgodności z obowiązującymi przepisami, zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu 

zdawczoodbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron.  

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest objęty prawem autorskim.  

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa z chwilą wynagrodzenia 

odbioru przedmiotu umowy i bez dodatkowych opłat, wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie i 

majątkowe do przedmiotu umowy, wszelkich rezultatów Umowy, w tym do wszelkich stworzonych w 

ramach wykonywania Umowy opracowań, tekstów, materiałów o charakterze graficznym, pozostałych 

materiałów oraz ich projektów, w odniesieniu do wszelkich zastosowań na wszelkich polach 

eksploatacji, bez ograniczeń co do czasu, terytorium, liczby egzemplarzy, w szczególności:   

a) rozpowszechniania, powielania, wprowadzania zmian, przenoszenia na inne nośniki informacji w 

tym na płyty DVD, wykorzystania na potrzeby publiczne przez Zamawiającego,  

b) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

c) obrotu egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy,  

d) rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt c - 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,  

e) wprowadzania zmian i wykorzystania do realizacji kolejnych etapów remontu, modernizacji, 

rozbudowy i budowy.  

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa z chwilą odbioru przedmiotu 

umowy i bez dodatkowych opłat, prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 

rezultatów Umowy w zakresie opisanym powyżej. Zamawiający ma prawo do swobodnego 

dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, 

bez jakichkolwiek dodatkowych opłat lub wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy, bez ograniczeń 

czasowych lub terytorialnych.  

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego 

dowolnych zmian w przedmiotach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na 

podstawie Umowy.  

6. Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których rezultaty Umowy zostały 

utrwalone.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich i przekaże Zamawiającemu wszystkie rezultaty Umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami 

osób trzecich.  

8. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonane przez niego w związku z realizacją Umowy utwory 

są oryginalne i w żadnym wypadku nie naruszają praw osób trzecich. Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu wszelkich naruszeń praw osób trzecich oraz naruszeń przepisów ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z 

późniejszymi zmianami).  

9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułów określonych 

powyżej, Wykonawca zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do osoby 

trzeciej.  



Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich.  

10. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Zamawiającemu proces o naruszenie praw 

autorskich do utworów, do których prawa Wykonawca przeniósł zgodnie z § 8 ust. 3 i 4, Wykonawca 

zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zapłacić 

zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia 

sprawy.   

11. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wniesieniu przeciwko 

niemu pozwu opisanego w § 8 ust. 10 lub zgłoszeniu roszczeń oraz udzielenia wyłącznego 

pełnomocnictwa wskazanej przez Wykonawcę osobie – uprawnionej do zastępstwa procesowego 

przed sądami powszechnymi – do reprezentowania przed sądem lub załatwienia sporu polubownie. 

Zamawiający ponadto zobowiązuje się nie zawierać z w/w osobami żadnych ugód sądowych czy 

pozasądowych bez zgody Wykonawcy.  

12. Zamawiający ma prawo na własny koszt ustanowić pełnomocnika, który jest zobowiązany do pełnego 

współdziałania z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawcę.  

13. Wykonawca zachowuje pełne prawa do nie zaakceptowanych przez Zamawiającego lub 

niezrealizowanych projektów po okresie obowiązywania Umowy lub po uprzedniej pisemnej zgodzie 

Zamawiającego.  

14. Środki reklamy wytworzone przez Wykonawcę mogą być używane przez niego dla celów reklamy 

własnej, jednakże bez prawa rozpowszechniania. Rozpowszechnianie w ramach reklamy własnej 

wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca ma prawo brać udział w rozmowach dotyczących 

rozwiązań polubownych, jak i uczestniczyć w ewentualnych procesach na zasadzie interwencji 

ubocznej.  

Zamawiający ponadto zobowiązuje się nie zawierać z w/w osobami żadnych ugód sądowych czy 

pozasądowych bez zgody Wykonawcy.  

 
POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

§ 9. 
1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej 

ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 

niniejszej umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 
3. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy może zostać wykorzystana 

wyłącznie przez Zamawiającego. 
4. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 
5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 

otrzymuje Jednostka Projektowa, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający. 
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