
Załącznik nr 6 
do zapytania ofertowego 

WA.272.2.19.2020.AD
/Projekt umowy/

UMOWA N r............... /2020/IG, zwana dalej Umową
zawarta w Mielcu, w dniu ................  pomiędzy POWIATEM MIELECKIM z siedzibą w Mielcu, ul.
Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, REGON: 690581442, NIP: 817 19 80 506, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego, w którego imieniu działają:

1) .........................................Starosta Powiatu Mieleckiego,
2) .......................................... Wicestarosta Powiatu Mieleckiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mieleckiego - ................................
zwanym dalej „Zamawiającym”
a .........................................................................................

reprezentowaną przez:

...........zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Strony działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), zawierają umowę o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie audytu energetycznego segmentu wchodzącego w skład 

Powiatowego Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1, zwany dalej 
Przedmiotem Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami zamówienia,

o których mowa w zapytaniu ofertowym nr WA.272.2.19.2020.AD z dn ia ................. stanowiącymi
załącznik nr 1 do Umowy.

3. Przedmiot Umowy (pełna dokumentacja) należy wykonać w 3 egz. (w wersji papierowej) + wersja 
elektroniczna CD/DN/D.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia, wiedzę i wykwalifikowaną kadrę, spełnia 

wszelkie warunki niezbędne do prawidłowego wykonania prac będących przedmiotem umowy oraz, 
że nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą 
uniemożliwić wykonanie Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt, zespół składający się z 

wykwalifikowanej kadry oraz usługi niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do 

wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, rzetelnością oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot jego działalności obejmuje prace stanowiące Przedmiot 
Umowy.
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§2

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich potrzebnych informacji 

niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności 

wszelkich danych i informacji uzyskanych od Zamawiającego podczas realizacji Przedmiotu Umowy.

§3

W sprawach związanych z realizacją umowy osobami uprawnionymi do reprezentowania stron są:

ze strony Zamawiającego:..........................................

ze strony Wykonawcy:................................................

§4

Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy określony w § 1 w następującym terminie:

1) Termin przekazania dokumentacji przedmiotu zamówienia (potwierdzony protokołem przekazania 
dokumentacji, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy) w terminie pięciu tygodni od dnia podpisania 

umowy
2) Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę danej części 

dokumentacji zobowiązany jest sprawdzić kompletność i zgodność z umową przekazanej 

dokumentacji. Po sprawdzeniu Przedstawiciele Stron sporządzą protokół odbioru końcowego, 

stanowiący załącznik nr 3 do Umowy
3) Termin odbioru końcowego dokumentacji przedmiotu zamówienia (potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego) w terminie jednego tygodnia od dnia podpisania protokołu przekazania dokumentacji.
4) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbiorowych uwag lub 

zastrzeżeń do dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania jej poprawek lub 
uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po 

dostarczeniu przez Wykonawcę poprawionej i uzupełnionej dokumentacji przedstawiciele Stron 

sporządzą protokół odbioru danej części dokumentacji.
5) Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez 

Zamawiającego niezgodności przedmiotu odbioru z Umową.
6) Podpisany przez przedstawicieli Stron protokół odbioru końcowego bez uwag stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury za daną część dokumentacji.

7) Miejsce realizacji: Powiatowy Zespół Szkolno-Wychowawczy przy ul. Królowej Jadwigi 1, 39-300 

Mielec.

§5

1. Wynagrodzenie łączne przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym
zakresie, o którym mowa w § 1 wynosi: ..................  netto + ................% podatek VAT tj.
................................brutto (słownie .....................................................................................) na

podstawie protokołu odbioru końcowego.
/
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu 
Umowy i nie podlega zmianie.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający wpłaci na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze VAT w terminie do 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

5. Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Rachunek wykonawcy wskazany na fakturze musi być zgodny z rachunkiem umieszczonym w 

elektronicznym wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 

marca 2004 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) tzw. Białej liście podatników VAT.

6. Zamawiający ma prawo do dokonywana potrąceń wszelkich wierzytelności, jakie przysługują mu 

wobec Wykonawcy z należnego mu wynagrodzenia, o ile nie sprzeciwia się temu obowiązujące 

prawo.

§6

1. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo i na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń co do czasu 

i terytorium:
1) całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Przedmiotu Umowy w 

ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy. Nabycie autorskich praw majątkowych do 

Przedmiotu Umowy następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili 
zawierania Umowy, a w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, dalej zwanej jako „Prawo 

autorskie”):
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu Umowy jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie: zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, utrwalanie jakąkolwiek techniką, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, jak 

również wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Przedmiotu Umowy,
b) trwałego lub czasowego zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. całości lub w części 

jakimkolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Przedmiot Umowy utrwalono: 

wprowadzenie do obrotu, najem, dzierżawa oraz użyczenie oryginału lub egzemplarzy;

d) wykorzystywanie Przedmiotu Umowy w inwestycjach, projektach itp. w całości lub w części 

według uznania Zamawiającego,
e) dokonanie opracowania Przedmiotu Umowy w całości lub części, przystosowywania, zmiany 

układu lub jakichkolwiek innych zmian w przedmiocie umowy, w tym tworzenia nowych jego 

wersji, adaptacji i modyfikacji (opracowań),
f) wprowadzania i korzystania w całości lub części z Przedmiotu Umowy w sieciach 

komputerowych, w tym w sieci Internet,
g) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu Umowy w sposób inny niż określony w pkt f) w całości 

lub części w jakikolwiek inny sposób: publiczne wystawienie, odtworzenie, nadawanie, 

wyświetlanie, reemitowanie, udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym , w tym wyświetlanie przedmiotu umowy na monitorze
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użytkownika końcowego, sporządzanie wydruków przez użytkownika końcowego, wprowadzanie 
do pamięci komputera, wprowadzanie do własnych baz danych, wprowadzenie do sieci 

komputerowej w sposób umożliwiający transmisje odbiorczą przez użytkownika, 

rozpowszechnianie w sieci Internet,
2) wraz z prawem do dokonywania wszelkich zmian, przeróbek, adaptacji lub modyfikacji Przedmiotu 

Umowy oraz udziela, w rozumieniu art. 2 Prawa Autorskiego, zgody na wykonanie autorskich praw 

zależnych do przedmiotu umowy jak również przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do 

zatwierdzania wykonania autorskich praw zależnych, a także
3) prawo własności przekazanych egzemplarzy Przedmiotu Umowy;
4) do dokonywania zmian i uzupełnień treści Przedmiotu Umowy z wyraźnym ich zaznaczeniem, 

niezbędnych do prawidłowego wykorzystania Przedmiotu Umowy (w tym wykorzystywania w innych 

opracowaniach) i do wykonywania oraz do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do Przedmiotu Umowy w rozumieniu art. 2 Prawa autorskiego, bez obowiązku uzyskania 

dodatkowego zezwolenia od Wykonawcy, na ryzyko i odpowiedzialność Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza że będzie dysponował zapewnieniem twórcy Przedmiotu Umowy w chwili 

przekazania Zamawiającemu, iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji 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, o którym mowa w § 2 Umowy na rzecz 

Zamawiającego na jego pierwsze żądanie.
3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy stanowić będzie w całości dzieło oryginalne, nie 

naruszające praw autorskich osób trzecich, tajemnicy przedsiębiorstwa, wolne od jakichkolwiek 

zapożyczeń oraz, że nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić 
Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z Przedmiotu Umowy 

w zakresie pól eksploatacji wskazanych powyżej.
4. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone majątkowe prawo autorskie 

do Przedmiotu Umowy powstałego w związku z realizacją Umowy. Wykonawca zapewnia, że 

Przedmiotu Umowy zostanie utworzony bez udziału osób trzecich oraz, że nie zaciągnął on do dnia 

zawarcia Umowy jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały jego prawo do 

przeniesienia przysługujących mu praw na Zamawiającego oraz, że nie zaciągnie takich 

zobowiązań.
5. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób 

trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku wykonania Przedmiotu Umowy, a w przypadku 

skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do 
całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku 

świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu Zamawiającemu wynagrodzenia i poniesionych z tego 
tytułu kosztów i utraconych korzyści.

6. Zamawiającemu przysługuje w stosunku do Przedmiotu Umowy wyłączne prawo do korzystania z 

niego i rozporządzania nim na wszystkich znanych w chwili zawierania Umowy polach eksploatacji, 

a w szczególności wskazanych powyżej, oraz do wynagrodzenia za korzystanie z Przedmiotu 
Umowy.
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7. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu ewentualnego naruszenia 

autorskich praw majątkowych w zakresie objętym Umową.

§7

1. Strony zgodnie postanawiają, że Przedmiot Umowy będzie przedmiotem dwuetapowego odbioru 

dokumentacji tj. I etap -  przekazanie dokumentacji (protokół Przekazania) ; II etap -  odbiór 

dokumentacji (protokół odbioru dokumentacji).
2. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.
3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji jest protokół odbioru 

podpisany przez obie Strony Umowy.
4. Zamawiający jest zobowiązany w terminie 7 (siedmiu) dni od przekazania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, potwierdzić pisemnie jego akceptację lub zgłosić ewentualne uwagi. Brak pisemnej 

akceptacji lub zgłoszonych uwag w powyższym terminie jest równoznaczny z jego akceptacją przez 

Zamawiającego i obowiązkiem podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. Przedmiot Umowy zostanie wykonany dla Zamawiającego w 3 (trzech) egzemplarzach w formie 

papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie pdf na nośniku CD/DVD.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn nie pozostających po stronie Zamawiającego, w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1,
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, 

o którym mowa w § 4 pkt 1.
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa § 4 pkt 4 - w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.
3. 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 3 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego muz tytułu wykonania 

części Umowy.
§9

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy
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w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach,
2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania do 

podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 

technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
3) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części powyżej 7 dni,

4) Wykonawca podzleca całość lub część usług lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody 

Zamawiającego,
2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron:
1) Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać wykonywania wszelkich prac związanych z Przedmiotem 

Umowy,
2) Niezwłocznie wezwać Zamawiającego do odbioru wszelkich danych oraz przekazania dotychczas 

wykonanych prac; termin odbioru wyznaczy Zamawiający.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu należytego wykonania części Umowy.

§10

1. Zamawiający i Wykonawca przewidują możliwość zamiany postanowień zawartej Umowy 
w następujących przypadkach:

1) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian powszechnie obowiązującego 

prawa - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy 
do zaistniałego stanu prawnego;

2) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego lub 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub 
przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności;

3) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej po rygorem nieważności.

§11
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, wyrażonej obustronnie podpisanym aneksem 

pod rygorem nieważności.

2. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

3. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i ewentualnymi zmianami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
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4. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 -  Zapytanie ofertowe nr WA.272.2.19.2020.AD 
Załącznik nr 2 -  Protokół przekazania dokumentacji 
Załącznik nr 3 - Protokół odbioru końcowego

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Gacort

Prawny





Załącznik nr 2

do Umowy Nr.......... /2020/IG

do umowy nr

Mielec, dnia.................. r.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI
W dniu .....................  roku dokonano przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
realizowanej na podstawie umowy n r ......................... z dnia.................. w przedmiocie

Wykaz przekazanych dokumentów:

1........................................................
? .................

... egz.; 

... egz.,
3 ... egz.,
4 ............................... ... egz.,
5........................................................ - ... egz.,

Strona przekazująca (Wykonawca):

Strona odbierająca (Zamawiający):

8



Do Umowy Nr

Załącznik nr 3

........ /2020/IG

W dniu................

Komisja w składzie

1. Zamawiający:

a....................

b....................

2. Biuro projektowe:

a....................

b....................

Protokół odbioru końcowego

Przy udziale przedstawicieli [np. biegłego i inne]

1.............................................................

2.............................................................

dokonała odbioru końcowego dokumentacji projektowej:

Mielec, dnia

[przedmiot robót wynikający z zawartej umowy]

realizowanych na podstawie umowy N r...........................z dnia.............................. wraz z aneksem

N r....................... z dnia.............................................................

Prace projektowe zostały przekazane zamawiającemu w dniu...........................................................

Uwagi:

Komisja stwierdza:

1. Roboty zostały wykonane zgodnie/ niezgodnie z:

[umowa, zasady sztuki budowlanej]. 

2. Jakość wykonanych robót......
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3. Stwierdzono niżej wymienione wady i usterki

4. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokładnej kontroli Komisja uznaje 
dokumentacje projektową za odebraną/ nieodebraną z uwagi na .................................

5. Termin gwarancji rozpoczyna się w dniu i kończy w dniu

Komisja: 

1...........

2...........

3...........
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