
    

 

 

Wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ                                                                                                                     

U M O W A     NR .................... 

zawarta w dniu ……………. 2018 r.  

pomiędzy: 

 

Parkiem Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, REGON 

367233978, NIP 6572930039 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a ………………………………………………………………………………... 

ul. ……………………………, …………………………………………….….. 

NIP …………………………. , REGON …………………………..……….…. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

Na podstawie przeprowadzonej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami 

udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych została 

zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi doradztwa prawnego polegającego na wsparciu 

Zamawiającego w zakresie realizacji inwestycji. 

2. Zakres świadczonych usług prawnych będzie obejmował: 

1) wsparcie w ramach prowadzonych postępowań w trybie przetargu niegraniczonego 

oraz zapytań ofertowych; 

2) udzielanie porad/opinii dotyczących realizacji inwestycji; 

3) udzielanie konsultacji telefonicznych lub bezpośrednich lub drogą elektroniczną; 

4) udzielanie lub sporządzanie porad, opinii, analiz, informacji na temat bieżących 

zagadnień pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji, w tym zagadnień 

dotyczących korekt finansowych, a także przepisów prawa własności intelektualnej ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego; 

 



    

 

 

 

 

5) świadczenie dyżurów w siedzibie Zamawiającego lub miejscu przez niego 

wskazanym w wymiarze 8 godzin miesięcznie. 

3. Zamawiający wskazuje, że usługa doradztwa prawnego świadczona będzie w wymiarze 20 

godzin miesięcznie w całym okresie realizacji umowy – w ramach miesięcznego ryczałtu. 

Niewykorzystane godziny, w ramach danego miesiąca, nie przechodzą na kolejne miesiące i 

nie mogą być dodatkowo wykorzystane przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający ma prawo do korzystania z usług doradztwa prawnego przez Wykonawcę, 

ponad miesięczny ryczałt, w oparciu o stawkę godzinową wynagrodzenia wskazaną w 

postanowieniu §4 ust. 2 umowy. 

 

§ 2. 

Strony ustalają, iż umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 

dnia 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia określonego w 

umowie, w zależności, co nastąpi wcześniej. 

§ 3. 

Obowiązki Stron 

 

1. W dniu zawarcia niniejszej umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowe 

wytyczne dotyczące przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w przedmiocie umowy wszystkie uwagi i 

wymagania Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji 

przedmiotu umowy.  

4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnych 

odpowiedzi dotyczących realizacji przedmiotu umowy.  

5. Usługi będą realizowane przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę, wskazane w wykazie 

osób skierowanych do wykonania zamówienia. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

wyrażonej w formie pisemnej, Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi innym 

osobom niż wskazane w wykazie osób.  

6. W sytuacji, gdy Wykonawca nie może zrealizować usługi poprzez osoby wskazane w 

wykazie, jest zobowiązany do wykonania usługi przez inne osoby, pod warunkiem, że 

posiadają one doświadczenie i kwalifikacje co najmniej takie jak zadeklarowane przez 

Wykonawcę w ofercie.  

7. Do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Strony wyznaczają: 

a) po stronie Zamawiającego ……………………………………………………… 

b) po stronie Wykonawcy ……………………………………………………….. 

8. Wykonawca wskazuje osoby, które będą osobiście wykonywały umowę, t.j.: 

Pan/Pani ……………………………. e-mail …………………………………… 

Pan/Pani ……………………………. e-mail ……………………………………  

Pan/Pani ……………………………. e-mail …………………………………… 

Pan/Pani ……………………………. e-mail ……………………………………  

 

 



    

 

§ 4. 

Wynagrodzenie 

 

1. Z tytułu realizacji usługi Strony ustalają wynagrodzenie za wykonywanie obsługi prawnej 

inwestycji płatne w formie zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia wraz z należnym 

podatkiem VAT w wysokości …………zł brutto (słownie:…………………………………). 

2. Z tytułu realizacji usługi ponad miesięczny ryczałt, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości …………… zł brutto za godzinę zegarową. 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego 

protokołu odbioru zamówienia (miesięcznego i końcowego), w którym wskazana zostanie 

liczba godzin wykorzystana w ramach ryczałtu oraz godziny wykorzystane ponad ryczałt. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych. Za dzień zapłaty wynagrodzenia 

uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu.  

5. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej na 

Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

7. Zamawiający ma prawo weryfikować ewidencję godzin i zadań.  

 

§ 5. 

Odstąpienie od umowy, kary umowne, zmiany w umowie 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych: 

1) W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z powodu okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w 

wysokości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100 groszy); 

2) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wyznaczonego na realizację 

zleceń w ramach realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym 

terminem, w wysokości 150,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego 

dnia po upływie wyznaczonego terminu; 

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 2.000 

zł, za każde naruszenie. 

2. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 5 dni, licząc od dnia dostarczenia 

Wykonawcy wezwania do zapłaty/noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty/nocie księgowej. W przypadku 

niedokonania zapłaty kary umownej we wskazanym terminie może ona być również 

wyegzekwowana poprzez potrącenie niewymagalnych roszczeń z odsetkami ustawowymi z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego 

upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.  

3. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych, 

uregulowanych w Kodeksie cywilnym.  

4. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał polisę od odpowiedzialności cywilnoprawnej w 

zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden 

milion złotych). 



    

 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca 

świadczy usługi nienależycie i mimo wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

postępowania, Wykonawca nie uczyni tego w wyznaczonym terminie – w terminie 14 dni od 

upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu. 

6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne 

odpowiednio za zrealizowaną część umowy pomniejszone o wysokość należnych 

Zamawiającemu kar umownych. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym lub interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, w przypadkach: 

1) siły wyższej; 

2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy; 

3) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w 

inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

9. Strony są również uprawnione do dokonania zmian umowy o łącznej wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości umowy.  

 

§ 6. 

Prawa autorskie 

 

1. Przedmiot umowy opracowany przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy, z chwilą 

zapłaty wynagrodzenia za dany miesiąc stanowi własność Zamawiającego. 

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

1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), przenosi na rzecz Zamawiającego całość 

autorskich praw majątkowych do dzieła powstałego zgodnie z §1 umowy, obejmujących 

prawo do korzystania i rozporządzania pracą na następujących polach eksploatacji: 

1) korzystania z pracy na własny użytek, 

2) wielokrotnego publikowania pracy, 

3) rozpowszechniania, 

4) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 

5) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera i użytkowania w sieciach 

komputerowych,  

6) zwielokrotnienia określoną techniką, 

7) utrwalenia, 

8) wprowadzenia 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, w tym także do 

wprowadzania w dziele zmian i korekt mających na celu prawidłową realizację inwestycji, o 

której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.  



    

 

 

 

 

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

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

6. Zapłata wynagrodzenia, określonego w § 4 umowy, wyczerpuje w całości roszczenia 

Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

przedmiotu umowy. Cena nabycia autorskich praw majątkowych została uwzględniona w 

wynagrodzeniu określonym w § 4 niniejszej umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw 

majątkowych do przedmiotu umowy. 

8. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych. 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą wymagały formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1191 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1025). 

3. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą w pierwszej kolejności 

rozstrzygane w drodze polubownej, a w ostateczności kierowane będą do rozstrzygnięcia 

przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

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

Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                              WYKONAWCA: 


