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BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC 

ul. Sikorskiego 3 

59-940 Węgliniec 

tel. 757711435; fax 757712551 

 

ZAPRASZA  

DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. Przebudowa i 

modernizacja ulicy Sikorskiego w  Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w 

Piasecznej 
 (postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość 

zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro) 

 

 

1. Zamawiający: GMINA WĘGLINIEC  

 

2. Adres Zamawiającego: 

Gmina Węgliniec 

ul. Sikorskiego 3 

59-940 Węgliniec 

tel. 75 7711435 

fax. 75 7712551 

e-mail: wegliniec@wegliniec.pl 

www.wegliniec.pl 

REGON: 230821411 

NIP: 615-18-08-660  

 

3. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:  

Pan Ryszard Sokołowski – Starszy  Specjalista ds. inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w 

Węglińcu, tel. 75 7711435 wew.37 w godz. 8.00 – 14.00.  

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2. 

4.1.Przedmiot zamówienia: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z 

oszacowaniem kosztów robót budowlanych i prac projektowych. 

4.2.Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna być opracowana w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty.  

4.3.Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia ma służyć do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych, w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie 

robót budowlanych w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja ulicy Sikorskiego w  

Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w Piasecznej” 

4.4. Program funkcjonalno – użytkowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 

mailto:wegliniec@wegliniec.pl
http://www.wegliniec.pl/


powinien zawierać:  

4.4.1. stronę tytułową, która obejmuje: 

1)   nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 

2)   adres obiektu budowlanego 

3)   nazwy i kody: 

a)   grup robót, 

b)   klas robót, 

c)   kategorii robót; 

4)   imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego oraz jego adres; 

5)   imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy; 

6)   spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego. 

4.4.2. część opisową, która obejmuje:  

1)   opis ogólny przedmiotu zamówienia, w tym: 

-  charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 

aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 

- ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 

- szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych  

2)   opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 687 ze zm.) 

oraz przygotowania terenu budowy i warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych,  

4.4.3   część informacyjną, która obejmuje: 

1)   dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów; 

2)   oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane; 

3)   przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego; 

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.  

4.4.4.  część graficzną  przedstawiającą rozwiązania techniczne i technologiczne dla 

poszczególnych odcinków dróg gminnych, która powinna zawierać:  

1) projektowane  przekroje poprzeczne modernizowanych dróg; 

2) zagospodarowanie terenu  na aktualnych mapach do celów projektowych lub mapach 

zasadniczych w skali 1:1000, które Wykonawca pozyska swoim staraniem i na swój koszt. 

4.4.5. Szacunek kosztów planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych robót budowlanych opracowany zgodnie z metodologią 

określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) 

4.5. Sporządzana przez Wykonawcę część opisowa oraz kosztowa opracowania nie może 

wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione 

specyfikacją przedmiotu zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 

wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz.2164 ), w takim 

przypadku należy opisać parametry techniczne kwalifikujące równoważność rozwiązań.  

4.7. Program Funkcjonalno - Użytkowy powinien być sporządzony w oparciu o dane 

wyjściowe przedstawione przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.   



5. Opis sposobu obliczenia ceny: 

5.1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość 

zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT). 

5.2. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT 23%. 

5.3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty 

(zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ) całkowitej ceny brutto oferty oraz stawki podatku VAT. 

5.4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

5.5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. 

5.6. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w niniejszym 

zapytaniu. 

5.7.Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 

konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość 

roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

 

6. Termin wykonania zamówienia: 26 luty 2016r. 

 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

7.1. posiadają wiedzę i doświadczenie,  tj. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem 

zawodowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej 3 

zamówień obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno-

użytkowego na budowę, przebudowę, modernizację drogi publicznej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (parkingi, oświetlenie) oraz sieciami kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej,   

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z 

Wykonawców musi spełniać warunek. 

7.2. dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie dróg, 

oświetlenia, sieci sanitarnych. 

7.3. nie podlegają wykluczeniu w związku z powiązaniami osobowymi lub kapitałowymi, 

przez które rozumie się wzajemne powiązania między wykonawcą a zamawiającym/osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego oraz osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej; 

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

8. Kryteria oceny ofert:  

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

8.1. cena - 80%     

punkty za cenę:  PC = (c min : c i ) x 60 

co oznacza: 

c min = cena najniższa spośród złożonych ofert  

c i = cena badanej oferty 

PC – punkty za cenę 



8.2. termin realizacji zamówienia – 20% 

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty 

według wzoru: T= (T wi : T o ) × 20,  

co oznacza: 

Twi – najkrótszy termin  

Two – termin badanej oferty  

Zamawiający oceniając kryterium termin realizacji zamówienia ustali liczbę dni 

zaoferowanych przez wykonawcę na realizację zamówienia w sposób następujący: termin 

podany przez wykonawcę w ofercie przy założeniu, iż umowa zostanie podpisana 26 stycznia   

2016r. Od dnia 26 stycznia 2016 do 26 lutego 2016 roku jest 31 dni. 

 

9. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

9.1. Oferty należy złożyć do dnia 22 stycznia  2016 r. do godz. 12.00 w sekretariacie 

Urzędu Gminy Miasta w Węglińcu – pok. 21 lub w zamkniętych kopertach z napisem „ 

Oferta na opracowanie PFU”. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu 

należy podać czytelnie nazwę i adres Wykonawcy. 

9.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie 

dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

9.3. Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest 

równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. 

 

10. Sposób przygotowania oferty: 

10.1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2 do 

niniejszego zaproszenia. 

10.2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć 

podwykonawcom, załącza do oferty opis części zamówienia, którą powierzy temu 

podwykonawcy (zał. nr 3 do niniejszego zaproszenia). Brak powyższej informacji w ofercie 

oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji 

zamówienia. 

10.3. Do oferty Wykonawca dołącza wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że te zostały wykonane należycie. ( załącznik nr 4 do 

niniejszego zaproszenia) 

10.4. Do oferty Wykonawca dołącza wykaz osób(imię, nazwisko, nr uprawnień), które będą 

wykonywały przedmiot zamówienia wraz z kopiami posiadanych uprawnień.  
10.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, 

uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez 

Wykonawcę. 

10.6. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

10.7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane 

przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

10.8. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela i odznacza 

w wybrany przez siebie sposób. 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który jest 

załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. 

 



 

 

Załącznik nr 2 

UR.4-8.2.2016.FR 
 

 

 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/*                                                                                                     [Miejsce i data] 

 
 

 

OFERTA 
 

Na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. Przebudowa i 

modernizacja ulicy Sikorskiego w  Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w 

Piasecznej 
 

  

DO: BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC, UL. SIKORSKIEGO 3, 59-940 WĘGLINIEC 

 

1. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Nazwa .................................................................................................................................... 

Siedziba ................................................................................................................................. 

Nr telefonu/faksu.................................................................................................................... 

Nr NIP................................................................................................................................... 

Nr REGON............................................................................................................................. 

Nr konta ................................................................................................................................. 

e-mail ..................................................................................................................................... 

Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko .................................................................................. 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert, oferujemy cenę za wykonanie zamówienia:  
 

CENA BRUTTO: ………………………… PLN, w tym PODATEK VAT: ……………………… PLN 
 

Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które są 

konieczne do zrealizowania zamówienia. 

1. Oświadczamy, ze zamówienie zrealizujemy w terminie do ……………….. 

2. Oświadczamy, że załączony do zapytania projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia  umowy na w/w warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Oświadczamy, że: 

 posiadamy wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia; 

 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w związku z z powiązaniami osobowymi lub 

kapitałowymi, o których mowa w pkt. 7.3. zaproszenia do składania ofert 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 15 dni od daty, w której upływa 

termin składania ofert. 

5. Załączniki: 

.................................................... 

............................................. 
                                                                                            ................................................... 

                                                                                                        (podpis i pieczęć Wykonawcy) 



 

Załącznik nr 3  

UR.4-8.2.2016.FR 

 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

 

 

 

Informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. 

 

 

Lp. Zakres dostaw wykonywanych przez podwykonawcę 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Data 

                                                                                       Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

                                                                   reprezentowania Wykonawcy * 
 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4  

UR.4-8.2.2016.FR 

 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych , głównych usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane. 

 

Nazwa 

Wykonawcy 
(podmiotu), 

wykazującego 

posiadanie 

doświadczenia 

Nazwa zamówienia / zakres 

składający się na przedmiot 

zrealizowanego zamówienia  
(Należy podać informacje na podstawie 

których, Zamawiający będzie mógł 

jednoznacznie stwierdzić spełnianie 

przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu) 

Wartość 

brutto 

(PLN) 

Data wykonania 

zamówienia  
(zgodnie z zawartą 

umową) 

Podmiot, na rzecz 

którego usługi 

zostały wykonane 

     

     

     

Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJEKT 

UMOWA NR ……/2016 

zawarta w dniu ………………………. w Węglińcu pomiędzy: 

Gminą Węgliniec reprezentowaną przez Stanisława Mikołajczyka  – Burmistrza Gminy i 

Miasta Węgliniec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec Jolanty Zawisza  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a: 

…………………………………………………………………………………………………

…………….. 

z siedzibą we ………………………………, ulica ………………………….., zarejestrowaną 

w ………………………………………………………. pod numerem KRS 

………………………., 

(NIP: ……………………….., REGON ……………………….), reprezentowaną przez: 

…………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonania na rzecz Zamawiającego 

zgodnie z niniejszą umową usługę polegającą na opracowaniu Programu funkcjonalno-

użytkowego dla projektu pn. Przebudowa i modernizacja ulicy Sikorskiego w  Węglińcu oraz 

łącznika między drogami wojewódzkimi w Piasecznej 

 

§ 2 

Czas trwania umowy 

1. Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień ………………………. 

2. Zakończenie prac określonych w § 1 umowy strony uzgadniają na dzień ……………….. 

 

§ 3 

Wykonanie umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie oraz niezbędną wiedzę w 

zakresie realizacji prac objętych niniejszą umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo oraz 

chronić interesy Zamawiającego. 

3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może, bez zgody Zamawiającego przekazać 

praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy w całości. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek 

Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach oraz 

dostrzeżonych uchybieniach w realizacji prac objętych umową. 

5. Ze względu na właściwość przedmiotu niniejszej umowy strony zgadzają się, że 

Zamawiający jest obowiązany współdziałać z Wykonawcą w celu wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy. 

6. Obowiązek współdziałania Zamawiającego w szczególności polega na dostarczeniu 

Wykonawcy danych i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę takiej potrzeby. 

7. Podczas realizacji prac objętych umową Zamawiającego będzie reprezentować 

………………………………………….. tel. ……………………………. 

8. Podczas realizacji prac objętych umową Wykonawcę reprezentować będzie 

…………………………………………… tel. …………………………… 

9. Wykonawca zobowiązuje się: 



1) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego  

2) dołożyć najwyższej staranności w wykonywaniu umowy, 

3) utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem, 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie (w 

pięciu egzemplarzach w formie wydruku i w formie elektronicznej na 2 płytach CD w 

formatach: doc, PDF, xls) w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.  

11. Odbiór prac odbędzie się w terminie 5 dni roboczych (od dnia przekazania opracowania), 

na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że 

przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego oraz normami, i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

12. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w ust. 11, 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich otrzymanych wcześniej 

dokumentów i materiałów, które otrzymał do opracowania przedmiotu umowy. 

13. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa 

w ust. 12 traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz przeniesienia 

przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) – publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

14. Do dokumentacji Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie, że jest wykonane zgodnie z 

umową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wytycznymi i kompletne z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć oraz że w ramach zaproponowanego wynagrodzenia 

Wykonawca dokona uzupełnień i zmian. 

15. Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego w stosunku do przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1. 

16. Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z 

dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. 2006 r Nr 90, 

poz. 631ze zm. ), obciążają Wykonawcę. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………………….. netto plus należny 

podatek VAT …………………………, co stanowi łączną kwotę do zapłaty w wysokości 

……………………… brutto (słownie: ………………………………). 

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji 

oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości 

przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również 

koszty usunięcia wad. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1, 

2) przeniesienie praw autorskich i korzystanie przez Zamawiającego z utworu na wszystkich 

polach eksploatacji, o których mowa w § 3 ust. 13, 



3) przeniesienie na Zamawiającego prawa, o którym mowa w § 3 ust. 15. 

 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że 

przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz 

wytycznymi i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i 

odebrane prace. 

2. Podstawą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest prawidłowo wystawiona, 

po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy 

wymienionego w § 3 ust. 11, faktura VAT płatna w terminie 21 dni od daty jej skutecznego 

dostarczenia Zamawiającemu. 

3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze 

4. Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w czasie określonym w ust. 2 Zamawiający 

dokona polecenia przelewu ze swojego konta bankowego na konto Wykonawcy. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę, z przyczyn 

leżących po jego stronie, terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 

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

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź nie wywiązania się z obowiązków o których 

mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn po stronie Zamawiającego pokryje on koszty 

poniesione przez Wykonawcę do chwili odstąpienia od umowy, lecz nie mniej niż 20% 

wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

§ 7 

rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo 

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy 

zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

3. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego. 

§ 8 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia osobie trzeciej wyłącznie 

przewidzianej w ofercie, tj............................................................... 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość zadań 

wykonywanych przez podwykonawców. 

5. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnego 

aneksu. 

6. W razie wystąpienia 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 do 7 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 



7. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 

a) Zaproszenie do złożenia oferty, 

b) oferta Wykonawcy wraz z wypełnionymi załącznikami. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

WYKONAWCA                                                            ZAMAWIAJĄCY 


