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Załącznik nr 2 

UMOWA 

 
 

zawarta w dniu …………………… w Legnicy pomiędzy: 

 

……………………………………………………………………….. 

zwana w dalszej części Umowy Zamawiającym 

 

a 

 

 ……………………………… z siedzibą …………………….., NIP ………………….., REGON ………………………..,  

reprezentowanym przez …………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania studium wykonalności dla 

projektu pn. „Zagospodarowanie terenu i przestrzeni w miejscowości Szymanowice w celu 

nadania im nowych funkcji społeczno – rekreacyjnych”, zgłaszanego do dofinansowania w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej  Działania 6.3 Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów,  Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – 

konkursy horyzontalne – nabór na OSI.  

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 obejmuje w szczególności: 

1) opracowanie studium wykonalności zgodnie z Ramową strukturą studium wykonalności 

na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

RPO WD 2014 – 2020; 

2) przygotowanie uzupełnień i poprawek dokumentacji aplikacyjnej na wezwanie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w 

sposób zgodny z ustaleniami określonymi pisemnie przez Zamawiającego oraz wymaganiami i 

zasadami określonymi w §1. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy niezbędnych do opracowania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, informacji i materiałów. 

3. Osobą odpowiedzialną za koordynację prac i realizację umowy ze strony Wykonawcy jest 

…………………………. (tel.: ………………………, e-mail: ………………………………) – posiadającego 

niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie realizacji prac objętych umową. 

4. Osobą odpowiedzialną za koordynację prac dotyczących umowy ze strony Zamawiającego 

jest ……………………………. – tel. ………………………… 

 

 

§3 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień: 

1) opracowanie studium wykonalności do 24.03.2017 r.; 

2) przygotowanie uzupełnień i poprawek dokumentacji aplikacyjnej na wezwanie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w terminach przez ustalonych przez 

UMWD. 
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§4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 

1) opracowanie studium wykonalności  - …………………………. netto ……………… podatku VAT, 

tj. ……………………… PLN brutto (słownie: …………………………………………..); 

2. Płatności należy dokonać na rachunek Wykonawcy …………………………………. 
…………………… w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

3. Płatność będzie dokonana w formie ( według oferty) ………………..………………..  

4. Zamawiający posiada numer identyfikacyjny NIP: 691-10-74-207 

5. Wykonawca posiada numer identyfikacyjny NIP: ………………………….. 

 

§5 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzu w formie papierowej oraz 

2 egzemplarz na nośniku elektronicznych (płyta CD); 

3. Jeżeli w opracowaniach zostaną stwierdzone braki lub błędy Zamawiający może odmówić 

odbioru przedmiotu umowy do czasu poprawienia błędów i uzupełnienia braków. Wszelkie 

zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące braków w dostarczanych opracowaniach oraz 

uzasadnione żądanie ewentualnych uzupełnień lub poprawek wynikłych z winy Wykonawcy 

muszą być zgłoszone pisemnie w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji.  

4. Jeżeli Zamawiający nie sprecyzuje swoich uwag dotyczących opracowania będącego 

przedmiotem umowy w terminie 3 dni roboczych od daty jej przekazania przez Wykonawcę 

ma obowiązek przyjęcia i podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez poprawek. 

 

 

 

§6 

1. Strony zastrzegają możliwość naliczania i dochodzenia kar umownych w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

1) Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1. 

2) Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1. 

3) W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięcia wad Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wielkości określonych w §4 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia jak w  §4ust.1. 

4) W przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,2 % wielkości określonych w §4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

 

§7 

1. Przedmiot umowy stanowi własność Zamawiającego i jego wyniki nie mogą być udostępniane 

osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca, stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r. ( 

Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw 

majątkowych do dzieła, o którym mowa w § 1 umowy, obejmujących prawo korzystania i 

rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, a 

w szczególności do: 

1) korzystania z pracy na własny użytek, w tym dokonywania zmian, 

2) wielokrotnego publikowania pracy, 

3) rozpowszechniania, 
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4)wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 

5)wielokrotnego udostępniania do pamięci komputera, 

6) wprowadzania do obrotu. 

3. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 

4. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim 

w zakresie wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

5. Zamawiający niniejszą umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem 

wymienionym w ust. 2, 3 i 4 nie tylko w kraju ale również za granicą. 

6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, wyczerpuje w całości roszczenia 

Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

przedmiotu Umowy. Cena nabycia autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw majątkowych 

została uwzględniona w wynagrodzeniu określonym w § 4 ust. 1 umowy. 

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

 

 

§8 

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§9 

Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy. 

 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


