
 

 

WZÓR UMOWY nr .../2020 

 
Zawarta w Gliwicach, dnia …………….…. 2020 roku pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027652, NIP 6310102608, REGON 
271062577, kapitał zakładowy 201.909.500,00  zł, w imieniu której działają: 
 
1. ………………………………………… 

2. ………………………………………….. 
 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
zwany dalej „Wykonawcą” 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”  
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi projektowej polegającej na sporządzeniu projektu 

budowlano-wykonawczego dla inwestycji „Modernizacja pomieszczenia warsztatowego na 
Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach”.   

2. W ramach umowy należy wykonać: 
a) ocenę stanu aktualnego, 
b) projekt zmian obejmujący: remont ścian i posadzki, oświetlenia, instalacji wod-kan oraz modernizację 

instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
c) kosztorys inwestorskiego z przedmiarem robót, 
d) wizualizację.  
3. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych pomiarów powierzchni pomieszczenia.  
4. Wykonawca wykona i dostarczy dokumentację w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz 

elektronicznej na płycie CD.  
5. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem posiadającym wszelkie niezbędne uprawnienia  

i kwalifikacje do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.  
 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 3 miesięcy od daty 
podpisania niniejszej umowy. 

2. Wstępny projekt zmian wraz z wizualizacją Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 
Zamawiającemu w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy. Ostateczny kształt projektu 
strony ustalą w terminie do 3 tygodni od dnia przedstawienia wstępnego projektu zmian. 

3. Wykonawca przeniesie prawa autorskie na Zamawiającego na zasadach określonych w § 7. 

4. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji. Okres 
gwarancji będzie biegł od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

5. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad przedmiotu Umowy, 
jeżeli wady te ujawnią się w terminie określonym w ust. 4. 

6. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym wad przedmiotu Umowy Zamawiający zgłasza 
Wykonawcy wystąpienie wady przedmiotu Umowy pisemnie, faksem albo e-mailem. Wykonawca 
jest zobowiązany usunąć wadę w terminie uzgodnionym przez strony. W przypadku nieosiągnięcia 
porozumienia w terminie 2 dni, wiążący dla Wykonawcy termin wyznaczy Zamawiający. 

7. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z gwarancji ponosi 
Wykonawca. 



 

 

8. W przypadku niewywiązania się lub nienależytego wykonania obowiązków gwarancyjnych, 
Zamawiający uprawniony będzie do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
konieczności uzyskiwania zgody sądu na wykonanie zastępcze i bez utraty udzielonej gwarancji. 

 
 

§ 3 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscu wykonania usługi. 
2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. Sprawdzenie prawidłowości dokumentacji nastąpi w terminie 
7 dni od otrzymania jej przez Zamawiającego. 

3. W przypadku stwierdzenia wadliwości lub niekompletności przedmiotu umowy w protokole zostaną 
wskazane stwierdzone nieprawidłowości oraz termin ich usunięcia. 

4. Po usunięciu nieprawidłowości Strony przystąpią do czynności ponownego odbioru. 
 

§ 4 

1. Z tytułu wykonania całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości …………………. zł netto + podatek VAT, kwota brutto …………….. zł płatne w terminie 
30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 

2. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron 

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Zamawiający przy dokonywaniu zapłaty może zastosować mechanizm podzielonej płatności, 

zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 
r. poz. 2174; dalej: ustawa VAT). 

5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu będzie rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018, poz. 2187 ze zm.) prowadzony 
jest rachunek VAT oraz, że rachunek ten będzie rachunkiem, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 
13) ustawy VAT. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U 2019 poz. 118 z późn. zm.). 

 
§ 5 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości; 

 10% wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  
z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy, 

 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 
w stosunku do terminu określonego w § 2. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy w 
przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z  przyczyn leżących  po stronie 
Zamawiającego. 

3.  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
4.  Zamawiający będzie uprawniony do  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne. 
 

§ 6 

Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść przysługującej mu na podstawie niniejszej 
umowy wierzytelności ani żadnych praw z nią związanych na osobę trzecią.  
 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wynikiem jego twórczości oraz gwarantuje, że 
będzie wolny od wad prawnych, w szczególności nie będzie on naruszał dóbr osobistych lub praw 
autorskich osób trzecich. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, za wynagrodzeniem ujętym w wynagrodzeniu wskazanym 
w § 4 ust. 1 Umowy z momentem protokolarnego odbioru, autorskie prawa majątkowe do utworu 
będącego przedmiotem umowy na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. Wynagrodzenie, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie własności egzemplarzy 
utworu  

3. Przejście autorskich praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: 



 

 

a) prawo utrwalania i zwielokrotniania utworu jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową w nieograniczonej liczbie egzemplarzy; 

b) prawo wprowadzania egzemplarzy utworu do obrotu; 
c) prawo wprowadzania utworu do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych; 
d) prawo wprowadzania utworu do Internetu, także w postaci przekazów przesyłanych drogą 

elektroniczną; 
e) prawo wystawiania i wyświetlania utworu; 
f) prawo najmu, dzierżawy, udzielania licencji oraz użyczenia utworu i jego egzemplarzy; 
g) wykorzystywanie utworu oraz jego fragmentów do wykonywania nowych opracowań  

i projektów; 
h) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
i) tłumaczenie elementów językowych utworu na języki obce. 

4. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do dysponowania przedmiotem umowy  
w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach oraz do dokonywania bez zgody 
Wykonawcy wszelkich opracowań przedmiotu umowy, w szczególności tłumaczeń, modyfikacji, 
przeróbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji. Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie 
zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do aktualizacji opracowania, Wykonawca 
zobowiązuje się do uzyskania na rzecz Zamawiającego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej 
Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ww. oświadczenia z chwilą 
dostarczenia opracowania do odbioru zamawiającemu. Niedostarczenie pełnomocnictwa o 
wymaganej treści będzie oznaczało braki przekazanego opracowania. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie wszelkich praw zależnych do 
opracowań utworu wraz z upoważnieniem do udzielania dalszej zgody na wykonywanie tych praw. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących mu praw osobistych do 
utworu i jego opracowań.  

7. Prawa nabyte niniejszą umową są nieograniczone w czasie, w zakresie dopuszczonym ustawą,  
o której mowa w ust. 3. 

8. W przypadku rozwiązania umowy przeniesienie praw autorskich nastąpi do części przedmiotu 
umowy zrealizowanej do dnia rozwiązania. 

 
 

§ 8 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru,  
o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz wezwania, o którym mowa w § 2 ust. 2, strony wyznaczają następujące 
osoby: 
1. ……………………    - Wykonawca.  
2. Pan Grzegorz Huchulski - reprezentujący Zamawiającego 

3. Pani Aleksandra Zajączkowska – reprezentująca Zamawiającego. 
 
 
 
 
 

§ 9 Ochrona danych osobowych 

  
*** w przypadku, gdy Wykonawca działa w formie spółki kapitałowej 
1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa 
a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
2.   Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ 
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących 
przetwarzania i ochrony danych osobowych. 
3. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych znają przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do 
przetwarzania danych osobowych. 



 

 

4. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane w związku z realizacją Umowy, zostaną 
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej 
wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron 
Umowy.  
5. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia mu 
informacji koniecznych do stwierdzenia, że Wykonawca przetwarza i zabezpiecza powierzone mu dane 
osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, o których mowa w ust. 
1, także po wygaśnięciu Umowy. 

 
*** w przypadku, gdy Wykonawca działa w formie spółki osobowej lub prowadzi jednoosobową 
działalność gospodarczą 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający. W razie jakichkolwiek pytań w 
zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora 
na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl. 
2. Wykonawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich 
usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia.  
3. Wykonawca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji 
umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń 
wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. 
5. Podanie danych przez Wykonawcę jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. 
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 
7. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą te podmioty, którym Zamawiający ma obowiązek 
ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz 
Zamawiającego usługi niezbędne do wykonywania Umowy.  
8. Dane osobowe Wykonawcy będą przez Zamawiającego przetwarzane przez cały czas, przez który 
umowa będzie wykonywana oraz wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy, a także później 
tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy. 
9. Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ 
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących 
przetwarzania i ochrony danych osobowych. 
10. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron 
umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia 
uprawniające do przetwarzania danych osobowych. 
11. W ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje  
w sposób zautomatyzowany a dane Wykonawcy nie będą profilowane. 
 
 

§ 10 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową  Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego.  
 

§ 11 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

PODPISY 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 
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