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Umowa o dzieło 

zawarta w Gorzycach w dniu ………………… r. pomiędzy: 

Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Franciszka Salezego i Świętego Andrzeja Boboli, ul. 

Piłsudskiego 29, 39-432 Gorzyce, którą reprezentuje Proboszcz - ks. Mariusz Kozłowski 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………….., prowadzącym działalność pod 

nazwą ………………………………………………………., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektów budowlanych głębokiej 

termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Franciszka Salezego 

i Świętego Andrzeja Boboli wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii. 

2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie: 

1) projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.) termomodernizacji  

budynku Domu Parafialnego, 

2) projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.) termomodernizacji  

Budynku Parafialnego - dzwonnicy. 

3. Opracowanie projektów budowlanych nastąpi na podstawie udostępnionych przez 

Zamawiającego audytów energetycznych i elektrycznych. 

4. Opracowane projekty budowalne mają doprowadzić do realizacji, założeń wynikających 

z udostępnionych przez Zamawiającego audytów energetycznych i elektrycznych. 

5. W zakres opracowania projektów budowlanych wchodzi: 

1) wykonanie branżowych projektów wykonawczych, 

2) wykonanie inwentaryzacji budynków wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia, 

3) uzyskanie kopii mapy zasadniczej lub aktualnej mapy do celów projektowych, 

4) uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, 

5) ewentualne uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej lub gazowej, 

jeśli wyniknie to z zastosowanych rozwiązań projektowych, 

6) uzyskanie uzgodnień branżowe, jeśli wynika to z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, 

7) uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym 

w Tarnobrzegu, 

8) przygotowania wniosków o wypis z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lub wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 

9) wykonania kosztorysów inwestorskich, wraz z przedmiarem robót i tabelą 

elementów scalonych, 
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10) wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

6. Wykonawca oświadcza, że wykonanie projektów poprzedzi wykonaniem wizji lokalnej na 

obiekcie z której Wykonawca sporządzi notatkę. 

7. Wykonawca opracuje projekt budowlany w sposób technicznie obiektywny, bez 

zastosowania znaków towarowych bądź nazw własnych zastosowanych urządzeń bądź 

materiałów. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia jednej dodatkowej aktualizacji 

kosztorysów inwestorskich na podstawie obowiązujących cenników robót budowlanych 

bez dodatkowych kosztów. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania obowiązków nadzoru autorskiego na żądanie 

inwestora lub właściwego organu bez dodatkowego wynagrodzenia. 

10. Dokumentacja powinna być opracowana w następujących formach: 

1) papierowej w pięciu egzemplarzach, 

2) elektronicznej – pliki PDF. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenia i uprawnienia 

budowlane do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy bez wad prawnych i w sposób 

nienaruszający praw osób trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza, że będzie ponosił odpowiedzialność z tytułów, o których mowa w ust. 

1 i 2.   

4. Koszty opracowania i uzyskania dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy 

ponosi Wykonawca. 

 

§ 3 

 

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do przedmiotu umowy określonego w §1 na wszystkich polach eksploatacji tj.: 

1) prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, 

w szczególności projektów architektonicznych budowlanych i wykonawczych, 

2) prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie utworów, 

3) prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania, 

remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania osobom trzecim w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, 

4) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym poprzez wykonywanie 

fotokopii, slajdów reprodukcji komputerowych, kopii zapisów magnetycznych i cyfrowych, 

5) wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe 

Zamawiającego. 

6) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań, 

7) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie, 

8) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo do 

wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot 
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Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie 

Zamawiającego, 

9) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231). 

 

§ 4 

 

1. Strony umowy uzgadniają wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy określony w §1 

oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w §3 w 

wysokości ……………………… zł brutto (słownie: …………………………….) płatne 

w ciągu 30 dni od otrzymania i przyjęcia protokołem dzieła bez wad przez Zamawiającego 

i po otrzymaniu faktury. 

2. Wykonawca zapoznał się z warunkami, w których będzie realizował przedmiot umowy, w 

związku, z czym nie będzie się domagał dodatkowego wynagrodzenia do ustalonego 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może 

być podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

 

§ 5 

 

Strony umowy uzgadniają termin wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 do dnia 

13.03.2020 r. 

 

§ 6 

 

1. Strony uzgadniają, że w przypadku niedotrzymania terminu określonego w §5, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 4 

ust. 1. 

 

§ 7 

 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła w całości lub w części innym osobom ani 

dokonać cesji praw wynikających z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 8 

 

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 
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powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. 2019, poz. 1231). 

 

§ 11 

 

Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o obowiązku informacyjnym dotyczącym prze-

twarzania danych osobowych. 

 

§ 12 

 

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


