
W Z Ó R  

Umowa nr …………………….. 

zawarta w dniu ……………………….. r. roku w Barzkowicach, 

 

pomiędzy: 

 

Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 

73-134 Barzkowice 2, NIP: 854-00-16-836, Regon: 001047305,  

reprezentowanym przez Adama Kalinowskiego - Dyrektora,  

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a  

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
ul. ……………………., NIP: …………………………………, Regon ………………………..,  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

zwanymi dalej każda z osobna Stroną i razem Stronami, 

 

 

o następującej treści: 

    

§ 1 

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca zobowiązuje  się  sporządzić dokumentację w 

postaci programu funkcjonalno-użytkowego, dla inwestycji pn. „II Etap Przebudowa 

budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Barzkowicach – I piętro”, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1332 t.j. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129 z późn. zm.).  

2. Program funkcjonalno – użytkowy, o którym mowa w ust. 1 będzie składał się m.in. z 

planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

przedmiotu, rodzaju i zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych, będących 

przedmiotem zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne opartym o program 

funkcjonalno-użytkowy będący przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. Program funkcjonalno – użytkowy, o którym mowa w ust. 1 powinien określać przedmiot 

zamówienia dla prac projektowych oraz robót budowlanych, w tym w szczególności: 

technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne 

przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w 

sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz "lub równoważny". W przypadku braku 

możliwości opisania przedmiotu zgodnie z powyższymi wymogami Wykonawca powinien 

każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego. 



4. Program funkcjonalno – użytkowy, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgodny z 

wymogami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu ofertowym, niniejszej umowie oraz 

być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera również Zapytanie ofertowe 

AG.2001.5.2018 oraz oferta Wykonawcy z dnia ………………..., stanowiące kolejno 

załącznik nr 1 i 2 do umowy. 

6. Umowa zostaje zawarta na czas do dnia …………………………………. 

7. Miejscem przekazania przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego w 

Barzkowicach. 

8. Przekazanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych umową z należytą starannością, 

wynikającą z zawodowego świadczenia usług, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, uprawnienia oraz 

środki finansowe do realizacji prac objętych umową. 

3. Zastrzega się, że Wykonawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z 

umowy na osoby trzecie. 

 

§ 3 

1. Jeżeli w wyniku wykonania prac objętych niniejszą umową powstanie Utwór bądź Utwory 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 880 t.j. z późn. zm.), będą miały do nich zastosowanie poniższe 

postanowienia niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

a) w chwili podpisania umowy przysługują mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa 

autorskie i prawa zależne do Utworu, jednakże gdyby prawa autorskie mu nie przysługiwały 

ich przejście na Zamawiającego przed przekazaniem Utworu będzie zapewnione; 

b) nie będą istnieć żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawca  przeniesienie 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pod lit. a powyżej 

do Utworu na Zamawiającego; 

c) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Utworu nie będą przedmiotem zastawu lub 

innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych 

ograniczeń; 

d) przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na Zamawiającego nie będzie 

dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przekazania Utworu 

Zamawiającemu; 

e) przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na Zamawiającego nie będzie 

dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania Utworu 

Zamawiającemu; 

f) w przypadku powstania nowych pól eksploatacji Utworu nie znanych w chwili zawarcia 

umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy na tych polach zostanie na niego 

przeniesione, a on przeniesie je w ramach wynagrodzenia na rzecz Zamawiającemu na jego 

pierwsze żądanie. 

3. Wykonawca wraz z zapłatą wynagrodzenia określonego w umowie przenosi na 

Zamawiającego bezwarunkowo i na zasadach wyłączności, wszelkie majątkowe prawa 



autorskie do Utworu bez ograniczeń co do czasu i terytorium na następujących polach 

eksploatacji:   

a) utrwalania, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu lub 

formatu;  

b) utrwalenia i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką (w tym fotokopiowaniem), 

w nieograniczonej ilości i wielkości nakładów; 

c) modyfikacji; 

d) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania; 

e) wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy we wszelkich kanałach 

dystrybucji w kraju i za granicą; 

f) nadawania za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację 

naziemną i stacje kablowe, reemitowanie, niezależnie od systemu, standardu 

i formatu (włączając w to reemisję równoczesną i integralną) w nieograniczonej ilości 

i wielkości nakładów; 

g) wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości 

nadań i wielkości nakładów; 

h) wykorzystania na stronach internetowych; 

i) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe 

w nieograniczonej ilości nadań; 

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych w nieograniczonej ilości nadań 

i wielkości nakładów; 

k) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

l) wykorzystania fragmentów przedmiotu umowy do celów promocyjnych i reklamy, 

w nieograniczonej wielkości nakładów; 

m) w zakresie wszelkiego innego używania i wykorzystywania we wszelkich formach 

działalności prowadzonej przez Zamawiającego w tym jako wzory przemysłowe i znaki 

towarowe, a także w marketingu, promocji i reklamie, tj. na plakatach, billboardach, w 

prospektach reklamowych, ulotkach, broszurach, folderach, kalendarzach, albumach, 

reklamie prasowej, w internecie i specjalistycznej, w prezentacjach multimedialnych, 

aplikacjach mobilnych itp.; 

n) udzielania wszelkich zezwoleń i licencji na wykonywanie praw zależnych w stosunku do 

oryginału oraz w stosunku do opracowań powstałych na podstawie oryginału; 

o) zbywania oraz innego dysponowania prawem do oryginału oraz opracowaniami, według 

własnego uznania i potrzeb; 

p) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 

4. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych 

osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji usług objętych umową lub 

dysponowania przez Zamawiającego wytworzonym utworem, a w przypadku skierowania z 

tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do 

całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

przedmiotu umowy oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawa zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez niego 



dowolnych zmian w Utworze, do którego Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe na 

podstawie umowy, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia 

z innymi utworami. 

7. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Utwór oraz jego opracowania bez 

oznaczania ich imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy Wykonawcy. 

8. Zamawiający nabywa również własność egzemplarzy Utworu, w tym nośników 

elektronicznych itp.  

9. Wykonawca ponadto udziela Zamawiającemu zgody i przenosi na Zamawiającego wyłączne 

prawo do udzielania zgody na wykonywanie utworów i praw zależnych do Utworu 

zależnego (o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych) stworzonych na podstawie utworu powstałego w wykonaniu umowy, 

w szczególności ich adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania utworów oraz zmian 

utworów, od chwili ich odebrania, na jakimkolwiek materialnym nośniku. 

10. Wykonawca wyraża także zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego, jego następców 

prawnych lub osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz, na zasadzie wyłączności, 

majątkowych praw zależnych do opracowań, przeróbek, zmian i adaptacji utworów oraz 

wyraża zgodę na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do utworów stanowiących przedmiot umowy w tym samym zakresie. 

 

§ 4 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu prawidłowego i terminowego 

wykonania niniejszej umowy, w wysokości……………….. zł (słownie: 

………………………. złotych) netto plus podatek VAT w obowiązującej stawce 23 %, co 

daje wynagrodzenie brutto w wysokości …………………………. zł. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT, w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

3. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją umowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, zawiera również wynagrodzenie należne z tytułu 

przeniesienia majątkowych praw autorskich, które to przeniesienie nie stanowi odrębnego 

przedmiotu umowy i nie podlega odrębnej wycenie. Przeniesienie majątkowych praw 

autorskich w niniejszym zakresie jest nieodłącznym elementem wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 1. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w razie: 

a) odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

30 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o 

której mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą płatne na podstawie not księgowych 

wystawionych przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty ich doręczenia Wykonawcy. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługujące mu 

wynagrodzenia. 



4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania za szkodę 

przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub    

nienależytego  wykonania zobowiązania.   

§ 6 

1. Poza innymi przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie 

wykonywania umowy, wykonuje umowę nienależycie i pomimo wezwania Wykonawcy, i 

wyznaczeniu mu dodatkowego terminu, nie zmienił sposobu wykonania umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

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 14 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonana w ramach 

niniejszej umowy dokumentacja ma wady fizyczne lub prawne zmniejszające jej wartość 

lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za 

rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w odpowiednich normach i właściwych 

przepisach.  

2. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy, jeżeli wykaże, że wada powstała 

wskutek wykonania dokumentacji według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca 

zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach 

zastosowania się do tych wskazówek.  

3. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami i 

kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, praw autorskich, patentowych, znaków towarowych itp.  

4. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres 36 miesięcy co do dokumentacji, o 

której mowa w §1 umowy.  

5. Udzielona gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.  

 

§ 8 

Przedstawicielami stron upoważnionymi do kontaktów w trakcie realizacji umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: Barbara Brygman, tel. 91 479 40 46. 

2) ze strony Wykonawcy:……………………..  

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz jej załączników wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory jakie mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



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

stron.    

 

 

 

 

 

Zamawiający:                          Wykonawca: 

 


