
Umowa nr ………… 

 

zawarta dnia ……………. 2020 r. w Sosnowcu pomiędzy: 

 

Sosnowiecką Korporacją Wydawniczą „SCW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu /adres:  

41 - 200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11/216-218 /, NIP: 6441020348, REGON: 271270643, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000121872, 

reprezentowaną przez: Sylwię Turzańską – Prezesa Zarządu 

w dalszej części umowy zwaną „Zamawiającym” 

a 

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

.....................................................................................................................................reprezentowaną 

przez:........................................................................................................................... 

 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie dokumentacji projektowej 
budowlanej i wykonawczej oraz powykonawczej, uzyskanie pozwolenia na budowę, 
wyprodukowanie, dostarczenie, budowa oraz montaż pięciu podświetlanych nośników 
reklamowych typu „Citylight” - wolnostojących, trwale związanych z gruntem, z 
dwiema gablotami o standardowych wymiarach, tj. wysokości do ok. 250 cm, 
szerokości ok. 140 cm (rozmiar plakatu o wymiarach 120 na 180 cm), na jednej 
podstawie, w jednolitym kolorze szarym lub odpowiadający mu odcieniu od jasnego 
do grafitu w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej, al. Zwycięstwa i ul. Modrzejowskiej – w 
miejscach oznaczonych w załączniku nr 1. 
 
2. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 

1) Sporządzenie inwentaryzacji do celów projektowych. 

2) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o warunki zabudowy lub złożenie wnio-
sku i uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego. 

3) W oparciu o wielobranżowy projekt budowlano –wykonawczy złożenie wnio-
sku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  

4) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej składającej się z: 

a) projektu architektoniczno-budowlanego (PB) i projektu wykonawczego (PW) 
w zakresie uwzględniającym specyfikację robót - 5 kompletów (jeden nie zszy-
ty); oraz w formie elektronicznej w formacie CAD (DWG) i PDF; 



b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wszystkich branż 
(STWiORB) zakresu objętego przedmiotem zamówienia – 5 kompletów  oraz 
w formie elektronicznej w formacie DOC i PDF; 

c) kosztorysów ofertowych w branżach zgodnych z zestawieniem kosztów zada-
nia (ZKZ) – 5 kompletów  oraz w formie elektronicznej w formacie ath.  rozpo-
znawanym przez program „NORMA” oraz w formacie PDF; 

d) oświadczeń o kompletności dokumentacji w stosunku do celu, któremu ma słu-
żyć; 

e) kserokopii uprawnień projektowych autorów poszczególnych projektów bran-
żowych poświadczone za zgodność z oryginałem; 

f) uzgodnienia poszczególnych składowych branżowych części dokumentacji; 

g) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specy-
fikę projektowanego obiektu budowlanego, dla sporządzenia planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

h) uzgodnienia dokumentacji przez rzeczoznawcę ppoż.; 

i) pozyskania mapy do celów projektowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót na podstawie sporządzonej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

 

§2 
1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień zawarcia niniejszej umo-

wy. 

2. Termin zakończenia robót wraz z sporządzeniem dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej, strony ustalają na 90 dni od dnia zawarcia umowy.  

 
§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wyko-
nawcy wynagrodzenie ryczałtowe          w wysokości: 

Ogółem netto złotych                   ………………. PLN 

Podatek VAT 23%                       ………………. PLN 

Ogółem brutto złotych                  ………………. PLN 

(słownie złotych brutto: ……………………………………………………….. zł i …/100) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z 
wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy, w tym również nie ujęte w ZKZ spo-
rządzonym przez Zamawiającego, a wynikające z zastosowanej technologii, obo-
wiązujących norm i przepisów, a niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 
Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedosza-
cowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem Umowy lub innych 
błędów Wykonawcy. 



3. Ponadto Wykonawca oświadcza, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należ-
ności za wykonanie przedmiotu Umowy są wystarczające do wykonania całości 
robót zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz że wynagrodzenie okre-
ślone w Umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy projektu i 
terminy, a także rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania bez 
możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone za faktyczne wyko-
nanie przedmiotu umowy, w następujący sposób:  

1) I rata do 20% po sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzy-

skaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) II rata do 50% po wybudowaniu konstrukcji citylight’ów i wykonaniu przyłączy 

elektrycznych, 

3) III rata do 30% po zrealizowaniu przedmiotu umowy w pozostałym zakresie – 

na podstawie protokołu odbioru robót.  

5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej i końcowej będą: podpisany przez 
komisję protokół odbioru częściowego i końcowego robót. 

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiające-

go. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej 

Umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie odstępować i nie zastawiać wierzytelno-

ści należnych od Zamawiającego osobom trzecim. 

9. Strony zobowiązane są do informowania o każdej zmianie adresu dla doręczeń.  
W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu dla doręczeń, pisma wysłane 
pod ostatnio znany adres uznaje się za doręczone.  

 

§ 4 
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy należy w szczególności:  

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: umową, złożoną ofertą, obowiązują-
cymi normami, przepisami BHP, ppoż., aktualną wiedzą techniczną, uzgodnie-
niami, wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru. Wszelkie uzgodnienia, 
mające wpływ na rozwiązania techniczne i technologiczne, estetyczne oraz kolo-
rystyka, przed przystąpieniem do realizacji oraz w trakcie jej trwania wymagają 
uzgodnienia w formie pisemnej z Zamawiającym; 

2) Zastosowanie do wykonania robót materiałów i wyrobów nowych z produkcji z 
roku realizacji umowy wcześniej niewbudowywanych, które nadają się do stoso-
wania przy wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.). 
Urządzenia nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji, prezentacji;  



3) Przekazywanie Zamawiającemu przed wbudowaniem oraz na żądanie inspektora  
nadzoru certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, świadectw, wyników prób 
oraz badań na wykonywane roboty oraz karty przekazania odpadów, a przed od-
biorem końcowym przedmiotu Umowy przekazanie kompletu dokumentów po-
twierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego sto-
sowania materiałów i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę; 

4) Wygrodzenie, oznakowanie terenu prowadzonych robót, zorganizowanie i wypo-
sażenie zaplecza budowy; 

5) W czasie realizacji robót do Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie ciągłego nadzoru technicznego i kierowania robotami przez osoby 
posiadające stosowne uprawnienia, 

b) prowadzenie Dziennika Budowy, 

c) zabezpieczenie terenu budowy pod względem BHP i ppoż. oraz terenu prowa-
dzonych robót, 

d) utrzymanie miejsc objętych robotami w stanie wolnym od przeszkód komunika-
cyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbędnych 
materiałów, odpadów i śmieci na bieżąco, 

e) codzienne utrzymanie porządku na stanowiskach pracy i drogach komunikacyj-
nych, zapewnienie prawidłowej organizacji robót, wykonywanie robót zabezpie-
czających w celu umożliwienia dostępu do miejsc prowadzenia robót, 

f) wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną na-
zwą przedsiębiorcy, 

g) stosowanie niezbędnych środków BHP (w szczególności środków ochrony oso-
bistej; butów ochronnych, odzieży roboczej, kamizelek odblaskowych, kasków 
ochronnych, rękawic roboczych). Wykonawca będzie używał wyłącznie spraw-
nych narzędzi. Niesprawne narzędzia będą niezwłocznie usuwane z terenu ro-
bót, 

h) zabezpieczenie mienia i zdrowia osób w zasięgu prowadzonych prac budowla-

nych,  

i) umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót ulegających zakryciu, 

j) przeszkolenie pracowników z zakresu BHP i zagadnień ochrony przeciwpoża-
rowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie aktualnych badań 
lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wyznaczonych stanowi-
skach, 

k) uporządkowanie terenu sąsiadującego zajętego lub użytkowanego oraz dokona-
nie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowa-
dzonych prac obiektów, fragmentów terenów, dróg, nawierzchni i instalacji; 

l) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, usunięcie wszelkich ma-
teriałów pochodzących z demontażu, pozostawienie obiektu w stanie czystym i 
nadającym się do użytkowania oraz przekazanie terenu Zamawiającemu najpóź-
niej w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót; 



m) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponoszenie odpowiedzialności 
za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów; 

n) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia 
lub uszkodzenia już wykonanych robót, istniejących elementów, ich części urzą-
dzeń bądź instalacji; 

o) ponoszenie kosztów za zużytą energię elektryczną; 

p) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych w trakcie realizacji 
Umowy od dnia jej podpisania, przez czas nieoznaczony, w szczególności nieu-
mieszczanie nigdzie informacji o wykonywanych pracach bez zgody Zamawiają-
cego. W przypadku naruszenia niniejszego obowiązku Zamawiający może do-
chodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywil-
nym; 

q) Przeszkolenie osób Zamawiającego w zakresie obsługi przekazanych urządzeń; 

6) Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypa-
dek, który wydarzy się w wyniku robót mu powierzonych, ponosząc całkowite 
ryzyko, kary i sankcje. 

7) Wykonawca jako wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych 
do dokumentacji, o której mowa w niniejszej umowie, w zakresie wskazanym w 
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), przenosi na rzecz Zamawiającego w 
ramach wynagrodzenia brutto za całość umowy określonego w § 3 ust. 1 niniej-
szej umowy, wyłączne autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w cza-
sie, w kraju i zagranicą, rozporządzania  i korzystania na następujących polach 
eksploatacji: 

8) utrwalanie wyniku umowy na jakichkolwiek nośnikach,  

9) zwielokrotnianie wyniku umowy w całości lub części jakimikolwiek środkami i 
w jakiejkolwiek formie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, 

10) rozpowszechnianie wyniku umowy w całości lub części lub jego egzem-
plarzy każdym znanym sposobem i techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową 
w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzempla-
rzy wyniku pracy, 

11)  korzystania, rozpowszechniania, dokonywania zmian, przeróbek, wyko-
rzystania w części lub w całości, 

12) Wraz z przejściem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego prze-
chodzi własność nośników, na których ww. dokumentacja została utrwalona i 
prawo wykonywania praw zależnych oraz wyrażania zgody na wykonywanie 
praw zależnych.   

 

§5 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, 
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, objętej przedmiotem umowy wraz  



z potwierdzeniem zapłaty składki, których kopia stanowi załącznik nr 3 umowy. Polisa 
musi opiewać na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 20 000 euro. 

2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ciągłość ubezpieczenia przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy. Kopie kolejnych polis będą każdorazowo składane 
Zamawiającemu niezwłocznie od daty ich odnowienia. 

3. Polisa ubezpieczeniowa nie może zostać odwołana, ograniczona lub w istotny 
sposób zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w mieniu 
powierzonym przez Zamawiającego oraz szkody na osobie, powstałe przy 
wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. 

§ 6 

1. Zamawiający wskazuje następujące osoby upoważnione do kontaktów w sprawie 

realizacji niniejszej umowy: …………………................................................tel. .......................... 

2. Wykonawca wskazuje następujące osoby upoważnione do kontaktów w sprawie 

realizacji niniejszej umowy: …………………………........................................tel. .......................... 

 

§ 7 

Postanowienia niniejszej umowy oraz innych dokumentów ujawnionych przez 

Wykonawcę, celem wykonania przedmiotu niniejszej umowy, mają charakter poufny 

i nie mogą być ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy z 

obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek ujawnienia tych informacji 

określonym organom lub osobom. 

 

 

§ 8 
1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących 

przypadkach: 

1) za opóźnienie z tytułu niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w 
terminie określonym w  § 2 w wysokości po 0,2 % wynagrodzenia umownego net-
to, za każdy dzień opóźnienia do 10 dni i po 1% wynagrodzenia umownego netto, 
za każdy dzień opóźnienia od 11 do 20 dnia, a po tym terminie Zamawiający może 
od Umowy odstąpić z winy Wykonawcy lub dalej naliczać karę umowną w wysoko-
ści po 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękoj-
mi lub gwarancji w wysokości po 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy 
dzień opóźnienia do 10 dni i po 1% wynagrodzenia umownego netto, za każdy 
dzień opóźnienia od 11 do 20 dnia, a po tym terminie Zamawiający może od Umo-
wy odstąpić z winy Wykonawcy lub dalej naliczać karę umowną w wysokości po 
1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia; 

3) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego netto. 



2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej w pierwszej kolejności z 
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca wyraża zgodę na taki 
sposób potrącenia kar. Wykonawca oświadcza, że to oświadczenie nie jest obciążone 
żadnymi wadami oświadczenia woli. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego. 

 
 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 
powzięcia informacji o tym, że: 

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

2) Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji, tj. w sposób 
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 5 dni roboczych, co w ocenie 
Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. 
Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez 
Zamawiającego; 

3) pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającego – 
Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób 
zaniedbuje zobowiązania umowne;   

4) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i 
uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;    

5) zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy.   

  

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w ust.1 
następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu oraz o 
przyczynie odstąpienia od Umowy. W takim przypadku: 

 1) ustalenia wysokości zapłaty za roboty wykonane prawidłowo do momentu 
odstąpienia zostanie dokonane na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu 
o zatwierdzone przez Zamawiającego ilości robót (obmiary) oraz narzuty i ceny 
określone w kosztorysie ofertowym wykonania robót. 

 2) kosztami wykonania zastępczego robót wadliwie wykonanych, obciążony zostanie 
Wykonawca; 

 3) kosztami wykonania tymczasowego zabezpieczenia placu budowy zostanie 
obciążony Wykonawca; 

 4) zapłata, o której mowa w pkt. 1 zostanie wstrzymana do czasu wykonania 



pozostałych robót przez Wykonawcę Zastępczego i dostarczenia przez Wykonawcę 
dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami prób i badań, dotyczących robót 
wykonanych prawidłowo do dnia odstąpienia od Umowy. Zapłata zostanie 
uregulowana nie wcześniej, niż po odbiorze końcowym robót od Wykonawcy  
Zastępczego. 

3. Zamawiający, odstępując od umowy, ma prawo powierzyć wykonywanie czynności 
konserwacyjnych i serwisowych oraz usuwanie wad i awarii w okresie rękojmi i 
gwarancji innemu Wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikające ze 
zmiany Wykonawcy obciążają dotychczasowego Wykonawcę. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez 

odpowiedni sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

Załącznik: wykaz miejsc 
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