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UMOWA  NR CKU / UZ / …… / 2016 (PROJEKT) 

 

W dniu ………………. .2016 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ulica Sandomierska 26A, 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-219-05-03, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu 

którego działa z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: 

dr Aneta Pierścińska-Maruszewska - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego 

a  

…………………………………………………………………………………………………... 

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

…………………………………….. - ……………………, zwaną/zwanego dalej  

Wykonawcą została, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie Regulaminu 

udzielania przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień 

publicznych, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro - 

Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora CKU z dnia 22.01.2016 roku - i wybraniu w dniu 

……………...2016 roku oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego zakresu działań i robót jak niżej: 

 

1) opracowanie programu z harmonogramem oraz realizacja warsztatów 

terapeutycznych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Program warsztatów 

opracowany w formie cyklu zajęć powinien obejmować zapoznanie się z metodami 

hortiterapii, podstawami pielęgnacji roślin, wspólne wypracowanie koncepcji ogrodu 

oraz wyjazd studyjny uczestników warsztatów do obiektu (ogrodu, parku) 

wykorzystującego metody terapii ogrodniczej.  

Wykonawca w czasie realizacji zadania jest zobowiązany do współpracy w zakresie 

warsztatów terapeutycznych ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Terapii, os. Ogrody 

10A/3U,  27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 263-39-36 oraz zainteresowanymi 

słuchaczami CKU w uzgodnieniu z Zamawiającym   

Cel warsztatów: 

 wykorzystanie terapeutycznego oddziaływania ogrodu i roślin na poprawę zdrowia 

psychicznego i fizycznego 

 stymulacja multiorganiczna ogrodem jako wspomaganie terapii osób 

uzależnionych 

 aktywizacja i integracja społeczna osób uzależnionych przez włączenie ich w 

proces twórczy przeobrażania przestrzeni osiedlowej w ogród leczniczy. 

2) Opracowanie koncepcji zagospodarowania i nasadzeń ogrodu terapeutycznego 

zlokalizowanego na os. Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zadanie obejmuje teren 

o powierzchni łącznej 1,1570 ha, położony w obrębie działek ewidencyjnych 

oznaczonych numerami 49/6, 51/6, 53/2, 54/8, 55/14, 55/12, 56/8, 57/4, 58/4, 81/4 (z 

wyłączeniem powierzchni kortu tenisowego ). 

3) Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania i nasadzeń 

ogrodu terapeutycznego wraz z kosztorysem inwestorskim dla 1/3 terenu, o którym 

mowa w punkcie 1.ust 2) w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

4) W skład opracowania wchodzą: 

a) Koncepcja na powierzchni 1,1570 ha  
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 koncepcja układu i nawierzchni alejek, miejsc wypoczynku, stref 

edukacyjnych, elementów terapeutycznych, wraz z określeniem rodzaju 

materiałów, z jakich zostaną wybudowane 

 koncepcja nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej oraz okrywowej  

 dobór małej architektury oraz elementów wyposażenia: ławki, kosze na 

śmiecie, tablice informacyjne, z określeniem rodzajów materiałów, kolorystyki 

i formy  

b) projekt budowlano – wykonawczy dla 1/3 terenu j.w. w uzgodnieniu z 

Zamawiającym 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

d) przedmiar robót 

e) kosztorys inwestorski 

f) opis. 

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w 3 egzemplarzach i oprawiona do 

zeszytów w formacie A3 i A4 oraz w jednym egzemplarzu w formie zapisu cyfrowego na 

CD/DVD. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają zgodnie, że Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze 

zleceniem Zamawiającego oraz wytycznymi Inwestora (Urzędu Miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego), zasadami  współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami i 

normowanymi rysunkami,  

2) ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za realizację zadań 

i robót, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Jeżeli w pracach 

projektowych Wykonawca korzysta z pomocy innych projektantów, obowiązkiem 

Wykonawcy jest, aby wszystkie opracowania zostały skorygowane przez 

głównego projektanta, który odpowiada za całość opracowań projektowych. 

3)  konsultacji z Zamawiającym w trakcie realizacji dokumentacji projektowej na 

etapach: koncepcji, wykonywania planu zagospodarowania oraz, przedmiarów i 

kosztorysów inwestorskich.  

4) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o 

wszelkich okolicznościach, które mogą spowodować zmianę zakresu lub terminów 

zakończenia zadań i robót. 
 

      2. Strony ustalają zgodnie, że Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współpracy z Wykonawcą przy rozwiązywaniu problemów zaistniałych na etapie 

projektowania, a w szczególności do zatwierdzenia przedkładanych mu przez 

Wykonawcę opracowań projektowych do akceptacji lub formułowania uwag. 

2) przekazania Wykonawcy wszystkich, niezbędnych do projektowania materiałów 

wyjściowych, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz podkładów terenów objętych umową. 

3) jeżeli w toku wykonywania umowy okaże się, że do jej wykonania niezbędne są 

inne dokumenty, które są w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający jest 

zobowiązany dostarczyć je Wykonawcy niezwłocznie. 

4) strony ustalają, że Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni w sposób pisemny (listownie 

lub za pomocą poczty elektronicznej) 

5) zamawiający ma prawo zgłosić uzasadnione uwagi do Projektu na etapie spotkań 

roboczych, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem 

wykonywania i odbioru dokumentacji, które Wykonawca jest zobowiązany 
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uwzględnić, o ile nie stoją temu na przeszkodzie: zagospodarowanie czy 

ukształtowanie terenu, warunki przestrzenne i techniczno-budowlane, czy też 

wymogi wynikające z doboru szaty roślinnej. 

 

§ 3 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: 

- rozpoczęcie od dnia  ………………………….. roku 

- zakończenie do dnia ………………………….. roku 

2. Wykonawcy służy prawo przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy w stosunku do terminu zakończenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, co najmniej o liczbę dni trwania przeszkody, w szczególności z uwagi na prace 

dodatkowe. O zaistnieniu okoliczności, przewidzianej niniejszym ustępem, Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.   

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie terminu rozpoczęcia czy 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, czy wynikających z harmonogramu, jeżeli do ich 

przekroczenia doszło na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 

4. W wypadku opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy, terminy realizacji zobowiązań Wykonawcy zależne od tych opóźnień 

ulegają analogicznie wydłużeniu. 

 

§ 4 

1. Ustala się następujący tryb odbioru dokumentacji:  

1) przekazanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego. Strony w dniu przekazania dokumentacji przez Wykonawcę 

spiszą protokół przekazania przedmiotu umowy,  

2) w terminie 3 dni od przekazania dokumentacji Zamawiający odbierze 

dokumentację lub odmówi jej przyjęcia w całości lub w części i wezwanie 

Wykonawcę do poprawienia dokumentacji projektowej z uwzględnieniem uwag 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty 

powiadomienia poprawić dokumentację projektową z uwzględnieniem uwag 

Zamawiającego, chyba, że biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcie 

braków Strony ustalą termin dalszy. 

3) za dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony ustalają dzień 

zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego. Z czynności zatwierdzenia projektu 

Strony sporządzą protokół odbioru końcowego.  

 

§ 5 

 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie  Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy 

zgodnie ze złożoną ofertą wynosić będzie ………………………… PLN netto (słownie: 

…………………………………….. złotych) + obowiązujący podatek VAT, co stanowi 

łącznie  kwotę …………………PLN brutto (słownie złotych: ……………………………). 

2. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku, gdy Strony w trakcie wykonywania 

prac uzgodnią zmianę zakresu rzeczowego prac lub ilości materiału do realizacji dzieła. 

3. Wszelkie zmiany rzeczowo-finansowe w stosunku do projektu mogą być wprowadzane po 

obustronnym uzgodnieniu i akceptacji obu stron w formie pisemnej. 

4. Przeróbki już wykonanych robót zgodnie z projektem, na życzenie Zamawiającego mogą 

być wykonane po uzgodnieniu dodatkowego wynagrodzenia. 
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§ 6 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą za wykonane prace  

projektowe nastąpi fakturą po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego prac 

projektowych, na podstawie podpisanego przez każdą ze stron  protokołu odbioru końcowego. 

2. Należność za wykonane prace projektowe płatna będzie przelewem z rachunku      

Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będą dokumenty potwierdzające realizację 

warsztatów terapeutycznych (listy obecności, dzienniki, itp.) oraz protokół odbioru 

końcowego, podpisany przez strony i zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot 

umowy został wykonany bez wad. 

4. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do 

czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek 

z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty. 

§ 7 

1. Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia 

Wykonawcy będzie: …………………………………………..., tel. ……………………..... 

2. Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia 

Zamawiającego będzie: …………………………………….….., tel. ……………………… 
 

 

§ 8 
1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania w terminie, o którym mowa w § 3 

przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne 

w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy 

dzień stwierdzonego przez Zamawiającego w protokole opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 5 

ust. 1 umowy za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

4. W przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w ust.1, 2 i 3 nie zrekompensują w pełni 

poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na 

podstawie  niniejszej umowy, może zaspokoić między innymi przez potrącenie z 

należności Wykonawcy  zgodnie z art. 498 i 499 KC.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia umownego netto.  

7. Zamawiający może odstąpić od umowy oprócz sytuacji przewidzianych w Kodeksie 

Cywilnym, również w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było  przewidzieć w dniu zawarcia umowy. W takim przypadku 

Zamawiający może odstąpić od  umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wyżej wymienionej 
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wiadomości, natomiast Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy – proporcjonalnie do wykonanego zakresu prac.  

8.  W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.7 strony są zobowiązane do 

sporządzenia protokołu potwierdzającego stan zaawansowania wykonanych prac 

projektowych w dniu odstąpienia od umowy.  

 

§ 9 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania przysługujących twórcom Projektu osobistych 

praw autorskich, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r, Nr 90, poz. 631 z póżn.zm.)  

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość majątkowych praw 

autorskich do wszelkich powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy utworów, w 

tym prawa do:  

a. utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów i wszelkich opracowań 

powstałych w wyniku wykonania umowy dowolną techniką,  

b. rozpowszechniania utworów,  

c. wykonywania opracowań, włączając w to wprowadzanie zmian zarówno w czasie 

trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu, odstąpieniu od niej lub jej wygaśnięciu oraz 

zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań,  

d. korzystania, w szczególności z Projektu, łącznie z opracowywaniem i nanoszeniem 

zmian tak w okresie trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu, odstąpieniu od niej, 

e. zezwalania na wykonywanie praw zależnych autorskich do utworów z momentem 

rozwiązania umowy, odstąpienia od niej przez Zamawiającego, po jej wygaśnięciu z 

zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich w zakresie określonym w ust. 2, do 

opracowanego przez Wykonawcę Projektu, nastąpi z momentem przekazania go 

Zamawiającemu w postaci materialnej i odbiorze Projektu przez Zamawiającego i zapłaty 

wynagrodzenia określonego w paragrafie 5 niniejszej Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przed zakończeniem realizacji 

Projektu Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawa autorskie 

majątkowe do utworów lub ich części, zrealizowanych w ramach niniejszej umowy, w 

zakresie i w stanie w jakim te utwory znajdować się będą na dzień rozwiązania lub 

wygaśnięcia Umowy.  

5. Z momentem przeniesienia majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 2 i 3, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie, iż prawa 

majątkowe autorskie do przenoszonych utworów istnieją i że zostały one przez 

Wykonawcę nabyte w zakresie w jakim są przenoszone na Zamawiającego oraz, że 

przekazywane utwory są wolne od wad prawnych i ich przekazanie we wskazanym 

zakresie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich (prawo autorskie, prawa własności 

przemysłowej).  

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby przy realizacji umowy w zakresie 

opracowania i przekazywania utworów nie zostały naruszone prawa autorskie ani inne 

prawa z zakresu własności przemysłowej, a w przypadku naruszenia takich praw, 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z 

tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz roszczeń osób trzecich związanych z 

naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób w wyniku korzystania z dostarczonych przez 

Wykonawcę utworów jak i zrealizowanych na podstawie dokumentacji obiektów, jak 

również do zaspokojenia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego celu 

obrony swoich praw. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią na drogę 

postępowania sądowego w związku z wskazanymi powyżej roszczeniami. Wykonawca 

zobowiązuje się przystąpić do postępowania po stronie Zamawiającego i pokryć koszty 

poniesione przez Zamawiającego w związku z takim postępowaniem 

7. Dokumenty, rysunki i szkice przygotowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Projektu 
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pozostają jego własnością.  

 

§ 10 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 

i odpowiedzialności cywilnej wynikłych w związku prowadzeniem działań i robót objętych 

niniejszą umową. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz odpowiedzialność z tytułu 

następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, uczestników warsztatów 

i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi działaniami i robotami, w tym także 

związanych z ruchem pojazdów mechanicznych. 
 

§ 11 

1. Zmiany treści umowy mogą następować w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w 

drodze aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 

2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do zawartej umowy w formie pisemnego 

aneksu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1) Zamawiający dokonał zmiany zakresu wykonania przedmiotu umowy, czego nie 

można było przewidzieć przed zawarciem umowy, ani też nie wynikało z potrzeby 

wykonania usługi, 

2) wystąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych lub uzupełniających. 

 

§ 12 

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy. 

§ 13 

1. Ewentualne zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu. 

2. Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są nieważne. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 15 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 16 

 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

       ZAMAWIAJĄCY:                                       WYKONAWCA: 

 

 

……………………………………..    …………………………………… 


