
ZAŁĄCZNNIK NR 2 DO SIWZ: PROJEKT UMOWY 

Projekt Umowy  wersja nr 1 z dnia 10-01-2019 r.           Strona 1 z 14 

UMOWA  NR PWPW S.A./…………………..……………../2019 

zawarta w Polsce, w Warszawie dnia …………………. 2019 r. pomiędzy następującymi Stronami: 

 

Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sanguszki 1, wpisaną  

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy, o kapitale akcyjnym w wysokości 130.650.380,00 PLN opłaconym w całości, pod numerem 

KRS 62594, NIP 525-000-10-90, REGON  011836796, reprezentowaną przez: 

 

……………………………..………………………… 

 

……………………………..………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym”, a 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….rreprezentowaną przez: 

 

……………………….. – ……………………., 

 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej treści Umowy zwani są również łącznie „Stronami” lub każdy  

z osobna „Stroną”. 

 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

zadanie, pn.: „Wykonanie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu produkcyjnym nr 256c  

w budynku PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30 w Warszawie”. W ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego, określonego w Umowie, Wykonawca zrealizuje wszelkie prace niezbędne do wykonania 

przedmiotu Umowy, tj. prace projektowe i roboty budowlano – instalacyjne. Wykonawca oświadcza,  

że zakres prac określony w Umowie nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość 

powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu Umowy jako podstawę roszczeń  

o zwiększenie wynagrodzenia. Potwierdza również, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia 

wskutek złego oszacowania rozmiarów lub kosztów prac, chociażby w czasie zawarcia Umowy  

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Zobowiązanie to obejmuje w szczególności, ale 

nie wyłącznie, także te sytuacje, gdy w trakcie realizacji prac pojawi się konieczność wykonania robót 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej albo robót, które będą skutkiem rozwiązania kwestii 

projektowych, nie rozwiązanych na etapie wcześniejszym, a będą to roboty konieczne dla kompletnego  

i prawidłowego zrealizowania prac w obiekcie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.  

przy ul. Karczunkowskiej 30 w Warszawie. 

 

2. Przedmiot Umowy określony został w szczególności w Załączniku nr 1 „Szczegółowy zakres prac”  

do niniejszej Umowy. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy  

i obowiązującymi przepisami prawa, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr 230-8-1/19/MW, 

zwaną dalej „SIWZ” (stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy) oraz ustaleniami zapisanymi w Protokole  

z negocjacji z dnia ……………………. r. (stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy), a także obecną 

wiedzą, sztuką budowlaną i wymaganiami technicznymi. 
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4. Wykonawca oświadcza, iż bierze na siebie odpowiedzialność za potwierdzenie ostatecznego zakresu 

ilościowego i rzeczowego robót, określonego podczas wizji lokalnej, stanowiącego podstawę wyceny 

robót. 

 

§ 2 

Terminy realizacji Umowy 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia: ………………. 

2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu tylko w przypadku konieczności 

czasowego wstrzymania wykonywania robót z powodów wynikających z potrzeb Zamawiającego.  

O terminie i okresie wstrzymania robót oraz możliwości ponownego ich wznowienia Wykonawca 

zostanie powiadomiony w formie pisemnej. 

3. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 nie wymaga aneksu  

do Umowy. 

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) udostępnienia Wykonawcy do wglądu posiadanej dokumentacji terenu objętego pracami 

projektowymi oraz robotami budowlano – instalacyjnymi, 

2) regulowania w terminach i na warunkach określonych Umową płatności za zrealizowanie Przedmiotu 

Umowy, 

3) wyznaczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

4) współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy w celu prawidłowego jego 

wykonania, 

5) udostępnienia Wykonawcy treści dotyczących go przepisów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3), 4), 

14), 17), 18) i 32) niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji Przedmiotu Umowy do: 

1) Wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z: 

a) zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz aktualnie obowiązującymi polskimi normami 

(PN); 

b) prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym aktualnymi przepisami 

wykonawczymi; 

c) postanowieniami Umowy, na podstawie udostępnionej, przez Zamawiającego dokumentacji 

technicznej obszaru prac; 

d) uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z postanowień Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa zgodnie z regulacją 

art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. tj. z 2018 r. poz. 1202 

ze zm.); 

e) uzyskania wszelkich koniecznych i wymaganych przez Prawo budowlane lub inne obowiązujące 

przepisy prawa decyzji, pozwoleń, uzgodnień, zgód, zgłoszeń, opinii, ekspertyz, analiz, ocen itp. 

dla realizacji zadania oraz dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

f) stosowanie wyrobów, materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, posiadających wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty 

techniczne producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.); 

g) przekazanie Zamawiającemu, dokumentacji projektowej w 3 egz. w formie papierowej oraz  

na nośniku elektronicznym - szt. 1. Wersja elektroniczna powinna zostać przekazana na 

trwałym nośniku danych, np. płyta CD/DVD. Wersja elektroniczna dokumentacji technicznej 

musi odpowiadać przekazanej wersji papierowej, tj. musi być w pełni zgodna pod względem 

zawartości, ilości stron, rysunków, musi zawierać stosowane uprawnienia, decyzje, a także musi 

być opatrzona niezbędnymi podpisami, pieczątkami i uzgodnieniami. Wersja elektroniczna 

dokumentacji powinna zawierać wersje edytowalne plików z rozszerzeniem .doc, .ath, .dwg, itp. 

oraz wersje w formacie nieedytowalnym z rozszerzeniem .pdf. 
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2) zobowiązania swoich pracowników, podwykonawców oraz innych osób, którymi posługuje się  

do wykonania Przedmiotu Umowy do zachowania w tajemnicy informacji poufnych zgodnie  

z podpisaną „Umową o zachowaniu poufności” z dnia ………………………..., zarówno w trakcie 

wykonywania Umowy, jak też po jej zakończeniu, 

3) przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, zapoznania swoich pracowników (oraz 

pracowników zatrudnianych przez podwykonawców) delegowanych do wykonywania Przedmiotu 

Umowy z Polityką PWPW S.A. w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, co zostanie 

potwierdzone oświadczeniami pracowników przedstawionymi Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

przez nich robót, 

4) przed rozpoczęciem jak i podczas wykonywania prac pożarowo – niebezpiecznych, zobowiązania 

swoich pracowników do zapoznania się i przestrzegania zapisów Załącznika Z-01 do ,,Regulaminu 

Ochrony Przeciwpożarowej PWPW S.A. - ,,Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo’’ 

oraz Załącznika Z-06 do ,,Regulaminu Ochrony Przeciwpożarowej PWPW S.A. - ,,Instrukcja 

postępowania na wypadek pożaru’’ , co zostanie potwierdzone oświadczeniami pracowników 

przedstawionymi Zamawiającemu przed rozpoczęciem przez nich robót, 

5) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością i w terminach umownych, zgodnie  

z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, 

przepisami ustawy Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi, obowiązującymi normami, 

warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 

Roboty budowlane muszą być wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości 

odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentacją 

projektową, a także pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 

poleceniami nadzoru inwestorskiego wpisanymi do wewnętrznego dziennika budowy oraz innymi 

obowiązującymi przepisami branżowymi i szczegółowymi, w szczególności ppoż., BHP i ochrony 

środowiska, 

6) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego warunków, uzgodnień, decyzji administracyjnych, 

opinii, pozwoleń i innych opracowań oraz dokumentów niezbędnych dla należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy lub wymaganych odrębnymi przepisami prawa oraz powiadomienia we 

właściwych terminach odpowiednich organów administracji publicznej i podmiotów uczestniczących 

w realizacji zadań i robót związanych z Przedmiotem Umowy, 

7) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych z Koordynatorem Inwestycji lub Przedstawicielem 

Zamawiającego, zespołem branżowych inspektorów nadzoru Zamawiającego w trakcie trwania 

Umowy, 

8) rozpoczęcia robót budowlanych po przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, 

9) protokolarnego przejęcia terenu budowy i jego przygotowanie do realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia robót instalacyjno–

budowlanych i montażowych; 

b) oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, które mogą być traktowane jako stanowiące 

część terenu budowy; 

c) zapewnienie nadzoru terenu budowy; 

d) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych; 

e) inne prace i czynności niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

10) przekazywania Zamawiającemu na jego żądanie wszelkiej dokumentacji źródłowej pozwalającej  

na ocenę prawidłowego wykonania robót, w tym robót zgłaszanych do odbioru (m.in. wszelkich 

instrukcji eksploatacyjnych i protokołów po montażowych), 

11) wykonania innych prac i czynności niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, 

12) wykonywania Przedmiotu Umowy z wykorzystaniem personelu o należytych kwalifikacjach 

zawodowych oraz doświadczeniu, 

13) zatrudniania do prac wykonawczych na terenie Zamawiającego, wyłącznie pracowników  

z obywatelstwem polskim i nie karanych, 

14)  złożenia w Biurze Ochrony i Bezpieczeństwa Zamawiającego, za pośrednictwem osoby 

wyznaczonej przez Zamawiającego, listy pracowników przewidzianych do realizacji prac, w tym 

pracowników podwykonawców, zawierającej niezbędne dane do wydania przepustek 

uprawniających do wejścia/wyjścia na/z terenu Zamawiającego, zgodnie z Regulaminem ruchu 
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osobowego i systemu przepustek w PWPW S.A, z treścią którego Wykonawca zostanie zapoznany 

w dniu podpisania umowy, 

15) jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe swoich pracowników, podwykonawców 

lub pracowników podwykonawców w zakresie określonym w § 3 ust. 2 pkt 14), Zamawiający 

oświadcza, że wykorzysta te informacje wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą umową, do celów  

z niej wynikających, 

16) Wykonawca zobowiązuje się przekazać wszelkie stosowne zawiadomienia/informacje i uzyskać 

zgodę swoich pracowników, podwykonawców lub pracowników podwykonawców niezbędne w celu 

przekazania informacji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 14) Zamawiającemu, zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000), 

17) w związku z realizacją niniejszej Umowy, w celu uzyskania przepustki uprawniającej do przebywania 

na terenie PWPW S.A., Wykonawca złoży Zamawiającemu zaświadczenie o niekaralności 

(wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed datą jego złożenia) oraz oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie informacji zawartych w ww. oświadczeniu  

o niekaralności, zgodnie z Regulaminem ruchu osobowego i systemu przepustek w PWPW S.A., 

18) zobowiązania swoich pracowników do przestrzegania zasad określonych w instrukcjach  

i regulaminach obowiązujących u Zamawiającego, 

19) przebywania pracowników w obszarze związanym z wykonywaniem robót, 

20) sporządzenia w dwóch egzemplarzach wykazu narzędzi, urządzeń itp. wnoszonych na teren 

Zamawiającego i wynoszonych z jego terenu oraz przekazanie oryginału wykazu dowódcy zmiany 

Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego, 

21) zgłaszania każdorazowo do Szefa Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego w uzgodnieniu  

z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego, imiennej listy pracowników wykonujących pracę  

w godzinach popołudniowych po godz. 1500 i dniach wolnych od pracy na jeden dzień wcześniej, 

22) zgłaszania na jeden dzień wcześniej do Szefa Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego,  

w uzgodnieniu z osobą nadzorującą prace, wjazdu pojazdu na teren Zamawiającego. Listy imienne  

i rzeczowe wymagają zatwierdzenia przez nadzorującego roboty z ramienia Zamawiającego, 

23) wskazania na imiennej liście pracowników, osoby odpowiedzialnej za pracowników 

i przebieg prac w czasie nieobecności Kierownika robót, 

24) zgłoszenie na dwa dni wcześniej, osób do prowadzenia na terenie Zamawiającego prac 

pomiarowych i badawczych, 

25) powiadamiania Zamawiającego o podejmowaniu prac stwarzających zwiększone zagrożenie  

dla otoczenia lub wystąpienia ryzyka zawodowego, 

26) powiadamiania Stanowiska Monitoringu i Kierowania Zamawiającego (tel. 22 2352500) o każdym 

przypadku wystąpienia zwiększonego zagrożenia dla ludzi lub środowiska, 

27) bieżącego utrzymania należytego porządku na terenie prowadzonych prac, zapleczu budowy  

i drogach transportu, 

28) przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców bezwzględnego zakazu wprowadzania 

odpadów stałych bądź ciekłych do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz pojemników 

Zamawiającego, 

29) ustawienia przenośnych pojemników i własnego kontenera na odpady stałe w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, właściwe ich opisanie (nazwa, logo firmy) a także systematyczne ich 

opróżnianie, 

30) gromadzenia półfabrykatów przeznaczonych do zamontowania w ramach realizowanego Przedmiotu 

Umowy zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji robót i zaplecza, 

31) przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców przepisów BHP i ppoż. na stanowisku 

pracy, 

32) przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców przepisów obowiązującego na terenie 

Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości wyrobów i usług, 

środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

33) noszenia przez cały czas pobytu na terenie Zamawiającego, kamizelek odblaskowych zawierających 

w widocznym miejscu oznaczenie firmy oraz do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora 

osobistego, 

34) ustanowienia kierownika robót i kierowników robót branżowych i prowadzenia wewnętrznego 

dziennika budowy rzetelnie oraz w przypisany sposób, 
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35) szczegółowego zapoznania się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy z dostępną 

dokumentacją archiwalną oraz innymi dokumentami m.in. uzgodnieniami i opiniami oraz 

uwzględnienie warunków realizacji wynikających z ww. dokumentów i stanu faktycznego 

pomieszczeń i instalacji, 

36) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej, 

niezwłocznie po ich ujawnieniu, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie 

powiadomienia o ich usunięciu, 

37) prowadzenia robót w sposób niezakłócający spokoju, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  

i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę 

nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność, 

38) wykonywania robót z wykorzystaniem wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu lub zgodnie 

z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 

39) przedkładania Zamawiającemu dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania  

w budownictwie wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiający i powołani przez 

niego inspektorzy nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy 

zrezygnować z użytych wyrobów, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami, normami 

oraz projektem, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi 

niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem  

do wewnętrznego dziennika budowy, 

40) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach dotyczących prowadzonych 

robót, mogących mieć wpływ na termin ich realizacji oraz wykonanie niniejszej Umowy, 

41) prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu, 

dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym - szt. 1., 

nie później niż w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego wraz z następującymi dokumentami: 

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych 

oraz urządzeń technicznych; 

b) gwarancjami  na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz wbudowane urządzenia 

techniczne; 

c) pozostałymi dokumentami określonymi w art. 57 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2018 r.  

poz. 1202 ze zm.). 

Wersja elektroniczna powinna zostać przekazana na trwałym nośniku danych, np. płyta CD/DVD. 

Wersja elektroniczna dokumentacji technicznej musi odpowiadać przekazanej wersji papierowej,  

tj. musi być w pełni zgodna pod względem zawartości, ilości stron, rysunków, musi zawierać 

stosowane uprawnienia, decyzje, a także musi być opatrzona niezbędnymi podpisami, pieczątkami  

i uzgodnieniami. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zawierać wersje edytowalne plików  

z rozszerzeniem .doc, .ath, .dwg, itp. oraz wersje w formacie nieedytowalnym z rozszerzeniem .pdf. 

42) terminowej zapłaty podwykonawcom, należnego im wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez nich 

robót w związku z realizacją Umowy, 

43) zorganizowania terenu budowy i wykonywanych w ramach Umowy robót w taki sposób, aby inne 

podmioty, które będą wykonywały inne prace na rzecz Zamawiającego na przekazanym Wykonawcy 

terenie budowy mogły je wykonać bez przeszkód i jakichkolwiek opłat na rzecz Wykonawcy, 

44) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. tj. 

z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami. W przypadku, jeśli Wykonawca nie 

posiada uprawnień, o których mowa w tej ustawie Wykonawca zleci usunięcie z terenu robót 

odpadów i zanieczyszczeń podwykonawcy posiadającemu stosowne uprawnienia, 

45) używania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy materiałów, maszyn i urządzeń spełniających 

obowiązujące przepisy i gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych oraz 

gwarantujących właściwą jakość wykonywanego Przedmiotu Umowy, 

46) zapewnienia możliwości kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, jakości stosowanych przez 

Wykonawcę materiałów i wyrobów, a także jakości wykonywanych robót w związku  

z przeprowadzoną kontrolą przez Zamawiającego, uwzględnienia zaleceń i uwag Zamawiającego 

oraz niezwłocznego udostępnienia wszelkich wymaganych przez niego dokumentów, 
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47) usuwania, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) wad i usterek 

stwierdzonych w trakcie kontroli i wykonywania odbiorów technicznych w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, 

48) uporządkowania budynku oraz terenu budowy niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy  

na dzień odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

49) przedstawienia Zamawiającemu, przynajmniej na 10 dni przed przystąpieniem do realizacji Umowy, 

dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej. Wymogi dotyczące ubezpieczenia przedstawiono  

w Załączniku nr 5 do Umowy. Polisa ubezpieczenia  musi uzyskać wcześniej akceptację 

Zamawiającego. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej dla niniejszego kontraktu wraz z potwierdzeniem zapłaty składki, oraz 

zdeponować u Zamawiającego kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub wygaśnięcia 

obowiązywania polisy odpowiedzialności cywilnej przed zakończeniem  terminu realizacji Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć  ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony  

w Umowie lub w Aneksie do Umowy, jako dzień zakończenia robót. Wykonawca przedstawi 

wówczas Zamawiającemu oryginał przedłużonej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem 

zapłaty składki oraz zdeponuje u Zamawiającego kopię przedłużonej polisy poświadczoną  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca, przed udostępnieniem danych osobowych pracowników w zakresie określonym  

w ust. 2 poinformuje każdą z tych osób, że: 

1) z chwilą udostępnienia ich danych osobowych administratorem, w rozumieniu RODO danych 

osobowych jest Zamawiający z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, 

2) PWPW S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez 

adres e-mail iod@pwpw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy, 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

Rozporządzenia 2016/679, zgodnie· z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania 

umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celu zapewnienia przez Zamawiającego 

bezpieczeństwa osób i mienia w związku z jego przedmiotem działalności i wymaganiami klientów  

w tym zakresie, 

4) dane osobowe mogą być przekazywane organom uprawnionym do otrzymania osobowych na 

podstawie przepisów prawa, 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, 

6) pracownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

7) pracownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, 

w przypadku uznania przez nich, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

RODO, 

8) dane osobowe pracowników nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, 

9) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały 

zebrane, 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej jednak konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości realizacji zawartej umowy i wejścia na teren Zamawiającego. 

 

§ 4  

Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których 

wykonuje czynności objęte Przedmiotem Umowy. Powierzenie poszczególnych czynności objętych 

Przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu wymaga uprzedniej wyrażonej na piśmie zgody 

Zamawiającego. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

mailto:iod@pwpw.pl
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2. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, (który był 

równocześnie podmiotem, z którego zasobów korzystał Wykonawca w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć  

z podwykonawcą. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu projektu umowy 

zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której Przedmiotem są roboty 

budowlane: 

a) niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia 

Wykonawcy/podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, 

c) jeżeli wartość robót zleconych podwykonawcom przekracza łącznie 80% wartości robot Wykonawcy. 

Jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń wobec 

przedstawionego mu projektu umowy z podwykonawcą, będzie to uważane za akceptację projektu 

umowy o podwykonawstwo. 

5. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. tj. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy (faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy) uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (oświadczenia 

podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia). 

7. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 6,  

z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 

a) dostarczy Zamawiającemu pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca jest w uzasadniony 

sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot; 

b) dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że podwykonawca został powiadomiony  

o tych uprawnieniach Wykonawcy; 

Zamawiający może zapłacić podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia zawarte  

w pkt a) i b). Kwoty wypłacone podwykonawcy, Zamawiający potrąca Wykonawcy z kwoty 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie ryczałtowe i warunki płatności 

1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: 

1) wartość Przedmiotu Umowy (bez podatku VAT): …………. zł (słownie: ………………….. złotych); 

2) podatek VAT według obowiązującej stawki 23 %, tj. w kwocie …………………….. zł; 

3) wynagrodzenie ryczałtowe (z podatkiem VAT): …………. zł (słownie: ………………………………. 

złotych). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: wartość robót, materiałów budowlanych, koszty uzyskania 

materiałów do wymaganych opinii, certyfikatów, koszty opracowania dokumentacji wykonawczej  

i powykonawczej oraz jej ewentualnej zmiany, koszty wykonania prób i testów, koszt oznakowania  

i zabezpieczenia przekazanego terenu robót, koszt udzielenia Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na 

Przedmiot Umowy, wszystkie wymagane uzgodnienia, ubezpieczenia, wynagrodzenie za przeniesienie 

praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, 

wynagrodzenie za przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich  

do dokumentacji powykonawczej, koszt wywozu, unieszkodliwienia i zagospodarowania odpadów 

powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, pozostałe czynniki cenotwórcze oraz koszt realizacji 
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wszystkich innych obowiązków spoczywających na Wykonawcy zgodnie z Umową. 

3. Wynagrodzenie brutto zostanie pomniejszone o 5% i zatrzymane jako kaucja gwarancyjna przez 

Zamawiającego z każdej faktury, a następnie zwrócone (w ciągu 14 dni) na wniosek Wykonawcy  

w następujący sposób: 

a) po upływie 1 roku okresu gwarancji zostanie zwolnione 3% wynagrodzenia brutto bez dokonywania 

protokólarnego przeglądu gwarancyjnego, o ile Zamawiający nie stwierdzi jego konieczności; 

b) po upływie całego okresu gwarancji zostanie zwolnione 2% wynagrodzenia brutto na podstawie 

protokołu przeglądu gwarancyjnego podpisanego bez uwag przez obie Strony. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe do końca trwania Umowy i nie podlega zmianom  

z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w ust. 5 oraz § 12 niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania 

przez Zamawiającego z tego prawa, Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sporządzenia kosztorysu na wyłączony z Przedmiotu Umowy zakres robót w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, według norm, parametrów i standardów przyjętych w wycenach ofertowych. 

Na podstawie sprawdzonego i zweryfikowanego przez inspektora nadzoru Zamawiającego 

kosztorysu, kwota ryczałtowa, o której mowa w ust. 1, zostanie pomniejszona o wartość 

niewykonanych robót; 

2) wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, wskazanych przez Zamawiającego, które rozliczone 

będą na podstawie sprawdzonego i zweryfikowanego przez inspektora nadzoru Zamawiającego 

kosztorysu, sporządzonego we wskazanym przez Zamawiającego terminie według norm, 

parametrów i standardów przyjętych w kosztorysach ofertowych. Kwota ryczałtowa, o której mowa  

w ust. 1 Umowy, zostanie powiększona o wartość tych robót. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporządzenia inwentaryzacji aktualnego stanu robót 

realizowanych przez Wykonawcę. 

7. Płatność będzie realizowana na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT  

w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń oraz protokół zatwierdzenia 

dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego. 

8. Płatności wynagrodzenia będą dokonywane w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dowodami, o których mowa w § 4 ust. 7 Umowy,  

na rachunek bankowy nr: ……………………………………………………………… 

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody w przypadku, gdy Zamawiający poniesie 

jakiekolwiek konsekwencje finansowe z tytułu wadliwego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.  

 

§ 6  

Koordynator prac projektowych i kierownik robót 

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest koordynator prac projektowych: ………………………………………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest koordynator kierownik robót: ………………………………………. 

3. Zmiana koordynatora projektu i kierownika robót wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego  

i nie stanowi zmiany postanowień Umowy. 

 

§ 7 

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Przedmiotu Umowy 

1. Osoby nadzorujące prawidłową realizację Umowy po stronie Zamawiającego: ……………………………, 

oraz po stronie Wykonawcy: ………………………………. 

2. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące je osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania 

czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione 

do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w Umowie. 

3. W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 1 po stronie Zamawiającego i Wykonawcy  

do dokonania czynności określonych w ust. 2 upoważnione są inne osoby wskazane przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Powołanie lub zmiana osób określonych w ust. 1 wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy i nie 

stanowi zmiany postanowień Umowy. 
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§ 8 

Odbiory 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego oraz wpisem  

w wewnętrznym dzienniku budowy. Najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą Przedmiotu Umowy. Dokumentacja powykonawcza musi 

obejmować wszystkie powiązane funkcjonalnie obszary i branże, stanowić odrębną, kompletną całość 

zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 41) Umowy i zawierać: opisane rysunki (architektoniczne, techniczne 

wykonawcze i technologiczne), dokumenty DTR i instrukcje obsługi, atesty, certyfikaty i gwarancje 

producentów na prefabrykaty, materiały i urządzenia; aprobaty techniczne na wbudowane materiały, 

wyroby i urządzenia; wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa; deklaracje zgodności, 

certyfikaty zgodności, wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów i prób oraz protokoły odbioru robót branżowych, objętych 

Przedmiotem Umowy, oświadczenie kierownika robót (o zgodności wykonania obiektów budowlanych  

z projektem, przepisami prawa i obowiązującymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu  

do należytego stanu i porządku terenu budowy). 

2. Data potwierdzenia wpisu przez inspektora nadzoru będzie oznaczać rzeczywisty termin osiągnięcia 

gotowości do odbioru. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

3. Zamawiający dokona lub odmówi dokonania odbioru końcowego, w terminie nie przekraczającym 7 dni 

roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

4. W przypadku odbiorów zanikających oraz robót ulegających zakryciu, prób i sprawdzeń: 

1) kierownik robót zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, jednocześnie informując 

o tym inspektorów nadzoru Zamawiającego; 

2) właściwi branżowo inspektorzy nadzoru Zamawiającego dokonują odbioru nie później niż w ciągu  

3 dni roboczych od daty ww. zgłoszenia przez Kierownika robót. 

W przypadku, gdy ww. roboty i rozruchy nie zostaną zgłoszone do odbioru przez Kierownika robót i nie 

zostaną odebrane przez inspektorów nadzoru Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  

do umożliwienia inspektorom nadzoru sprawdzenia wykonania tych robót, np. ich odkrycie lub wykonanie 

otworów umożliwiających to sprawdzenie. Jeżeli inspektorzy nadzoru Zamawiającego stwierdzą,  

że ww. roboty zostały wykonane w sposób nieprawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

nieprawidłowo wykonanych robót oraz do ponownego ich wykonania w należyty sposób. Odkrycie, 

zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robót, o których mowa poniżej, Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad i usterek Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, może odmówić przyjęcia robót do czasu usunięcia wad 

i usterek; 

2) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, to: 

a) gdy umożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

b) gdy wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może w terminie do 14 dni odstąpić od Umowy lub żądać wykonania robót 

budowlanych ponownie. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 

7. Zamawiający uprawniony jest do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy, w szczególności jeżeli: 

1) zamontowane materiały posiadają widoczne uszkodzenia; 

2) w trakcie odbioru końcowego zostały stwierdzony wady istotne; 

3) Wykonawca nie przedstawił któregokolwiek z wymaganych dokumentów, w szczególności 

określonych w ust. 1. 
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§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 

1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy bądź poszczególnych etapów w stosunku  

do terminów określonych w Umowie lub na jej podstawie w wysokości 0,5% wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3), za każdy dzień opóźnienia liczony od całości wynagrodzenia 

netto, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek robót budowlanych w wysokości 0,3% wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek robót budowlanych w okresie rękojmi oraz w okresie 

gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3), za każdy dzień 

opóźnienia, 

4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę 

wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3), co nie wyłącza prawa Wykonawcy do dochodzenia 

odszkodowania w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej, 

5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3), co nie wyłącza prawa Zamawiającego  

do dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej, 

6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od Umowy przez 

Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3), co nie wyłącza 

prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda przewyższa 

wysokość kary umownej, 

7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna za nieprzedłożenie do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3), za każdorazowy 

taki przypadek, 

8) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3), za każdorazowy taki przypadek, 

9) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zmiany w umowie o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 

pkt 3), za każdorazowy taki przypadek, 

10) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdorazowe zastosowanie materiałów lub 

urządzeń bez wymaganego zatwierdzenia Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 39)  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3), 

11) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewywiązania się z obowiązku,  

o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt: od 13) do 35) Przedmiotowej Umowy, Wykonawca zostanie 

obciążony każdorazowo karą w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),  

a w przypadku wielokrotnego stwierdzenia nie stosowania się Wykonawcy oraz jego 

podwykonawców do wymienionych zapisów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 

od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia któregokolwiek zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt: od 13) 

do 35), 

12) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) za każdy inny niż przewidziany w § 3 ust. 2 pkt 9) przypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Kary umowne określone w niniejszej Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych 

tytułów, z tym, że łącznie kary umowne należne Zamawiającemu nie mogą przekroczyć kwoty 

stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3). 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne wynagrodzenie, 
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Wykonawca zapłaci kwotę przewyższającą w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania  

do zapłaty, noty księgowej. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy w związku powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych. 

 
§ 10 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i wszelkich usterek stwierdzonych  

w Protokole odbioru końcowego, a także ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w terminach 

wyznaczonych zgodnie z postanowieniami Umowy. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia 

wad lub usterek, Zamawiający może po ponownym wezwaniu do usunięcia i niedotrzymaniu 

wyznaczonego terminu przez Wykonawcę usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasną w terminach określonych w przepisach prawa, obowiązujących 

na dzień podpisania (bez uwag) przez obydwie Strony końcowego protokołu odbioru robót. I obejmują 

zarówno wykonane roboty, jak i urządzenia oraz wbudowane materiały. Bieg terminu rękojmi 

rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

3. Niezależnie od rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia, wbudowane materiały na okres 3 lat, liczony  

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Warunki gwarancji są określone 

we „Wzorze karty gwarancyjnej” wykonanych robót, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany dokonywane są w ramach wynagrodzenia 

przysługującemu Wykonawcy na podstawie Umowy, bez konieczności ponoszenia  

przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, gwarancje na materiały i urządzenia, dla których 

producent lub dystrybutor udziela dłuższej gwarancji niż udzieli Wykonawca. 

6. Terminy przeglądów gwarancyjnych z udziałem Wykonawcy ustalane będą każdorazowo przez 

Zamawiającego, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji po wygaśnięciu tych 

uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o istnieniu swoich uprawnień przed ich wygaśnięciem. 

 

§ 11  

Wady stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji 

1. W razie stwierdzenia wady lub usterki Zamawiający jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę, 

który jest zobowiązany do jej usunięcia. 

2. Warunki zgłaszania przez Zamawiającego wad i usterek stwierdzonych podczas okresu udzielonej 

gwarancji oraz zasady ich usuwania przez Wykonawcę są określone we „Wzorze karty gwarancyjnej”, 

stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca Przedmiotu Umowy użyje materiałów i urządzeń własnych i odpowiada za ich dobrą jakość 

i zgodność z obowiązującymi polskimi normami i przepisami oraz udziela na nie gwarancji na zasadach 

określonych w Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

 

§ 12 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

1. W okresie ważności Umowy, Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni odstąpić od Umowy w całości 

lub w części, ze skutkiem na przyszłość, według swego wyboru, w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę któregokolwiek z postanowień § 3 ust. 2 Umowy i nie zastosowania się do wezwania 

naprawienia tego uchybienia w wyznaczonym terminie. 

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w razie opóźnienia Wykonawcy  

w wykonywaniu Przedmiotu Umowy przekraczającego 30 dni w stosunku do terminu umownego i żądać 

kar umownych, o których mowa w § 9. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego lecz nie później niż w terminie 7 dni, 

odstąpienia od Umowy bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy, w przypadku kradzieży mienia 

Zamawiającego, dokonanej przez pracowników Wykonawcy/ podwykonawcy. 
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4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

5. Odstąpienie od Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych. 

6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego zgodnie 

z § 9 Umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie wskazanym przez iinspektorów 

nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie zabezpieczenia przerwanych robót przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie mógł zabezpieczyć roboty we własnym zakresie lub przy pomocy strony 

trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wypłacenia przez Wykonawcę 

oszacowanych przez Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót, to zapłatę 

pozostałych kosztów Zamawiający będzie dochodził na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 

cywilnego; 

3) Wykonawca nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, przekaże 

dokumentację budowy Zamawiającemu; 

4) Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie protokolarnie przekaże 

Zamawiającemu teren budowy. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiającemu, 

odpowiedzialność za teren budowy oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste  

i majątkowe ponosi Wykonawca. 

W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół 

inwentaryzacji na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. 

Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część robót 

stanowiących Przedmiot Umowy, przy czym z chwilą przekazania i przyjęcia dokumentacji oraz 

materiałów do decyzji, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przekazanych utworów 

zgodnie z postanowieniami § 13. Odbiór robót zostanie dokonany protokołem zdawczo – odbiorczym 

podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wynagrodzenie za wykonane roboty 

zostanie obliczone w oparciu o stopień zaawansowania robót, określony w protokole inwentaryzacji  

w stosunku do całkowitego wynagrodzenia wynikającego z Umowy. Do czasu przekazania protokołem 

zdawczo - odbiorczym robót Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, 

uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości Przedmiotu Umowy. 

 
§ 13 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) z chwilą odbioru przez Zamawiającego od Wykonawcy projektu wykonawczego, dokumentacji 

powykonawczej, stanowiącej integralną cześć Przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wyłączność 

całość przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, bez dodatkowych oświadczeń 

woli stron w tym zakresie, w ramach Wynagrodzenia określonego w Umowie. Równocześnie 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich oryginalnych egzemplarzy 

dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, które przekaże Zamawiającemu stosownie  

do postanowień Umowy. Zamawiający nabywa także prawo do zezwalania na wykonanie zależnych 

praw autorskich do dokumentacji wykonawczej i powykonawczej; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do projektu wykonawczego, projektu powykonawczego i dokumentacji powykonawczej 

na Zamawiającego; 

3) autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wykonawczej i powykonawczej nie będą przedmiotem 

zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego  

bez żadnych ograniczeń; 

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych przez Wykonawcę na Zamawiającego nie będzie 

dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przekazania dokumentacji wykonawczej  

i powykonawczej Zamawiającemu. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do dokumentacji 

wykonawczej i powykonawczej będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części na następujących 

polach eksploatacji: 
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1)  zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnej liczbie  

w szczególności poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych, 

2) wprowadzanie do pamięci komputera, 

3) ekspozycja, 

4) udostępnianie wykonawcom, 

5) wielokrotne wykorzystanie w ramach prowadzonej działalności, 

6) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

7) przetwarzanie, 

8) wprowadzanie zmian, 

9) publikowanie części lub całości. 

3. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować  

w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 

cześć dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 

opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy obejmuje również wynagrodzenie 

za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów i przeniesienie prawa do zezwalania  

na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na wszelkich polach eksploatacji 

wskazanych w Umowie oraz własność nośników / egzemplarzy, na których utwory utrwalono. 

5. Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez niego z wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, 

wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania robót nie narusza niczyich praw autorskich, 

ani praw własności przemysłowej. 

6. Każdy egzemplarz dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, przekazany Zamawiającemu w formie 

papierowej będzie zawierał oświadczenie osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on  

na Zamawiającego na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do projektu 

wykonawczego, projektu powykonawczego i dokumentacji powykonawczej. 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw, a w tym wierzytelności, 

wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporządzenia inwentaryzacji aktualnego stanu robót 

realizowanych przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież narzędzi, urządzeń i materiałów 

Wykonawcy, używanych do wykonania Przedmiotu Umowy znajdujących się na terenie i zapleczu 

budowy. 

4. W przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia wydanych tymczasowych przepustek elektronicznych, 

Wykonawca zostanie obciążony kosztami, których wysokość określa szef Wewnętrznej Służby Ochrony 

na podstawie wyliczeń, niezbędnych do odtworzenia utraconej przepustki. 

5. Wszystkie urządzenia i materiały, wniesione na teren Zamawiającego w celu wykonania Przedmiotu 

Umowy, pozostają własnością Wykonawcy, aż do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy. 

6. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie danych 

teleadresowych. 

7. W przypadku niewypełnienia zobowiązania z ust. 6 korespondencję wysłaną pod adres wskazany  

w Umowie uważa się za doręczoną skutecznie. 

8. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z wykonania lub interpretacji niniejszej Umowy, Strony 

zobowiązują się podjąć wszelkie starania celem jego polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku nie 

dojścia do porozumienia Stron w przeciągu 30 dni od dnia zgłoszenia drugiej Stronie kwestii spornej,  

do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy właściwy jest sąd siedziby 

Zamawiającego. 

9. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

11. Nieważność lub niemożność dochodzenia wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy nie będzie 
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miała wpływu na ważność czy możność dochodzenia wykonania pozostałych postanowień Umowy.  

W razie wystąpienia takiej nieważności lub niemożności dochodzenia wykonania, Strony uczynią 

wszystko co możliwe aby osiągnąć lub wywołać w sposób zgodny z prawem te same cele lub skutki 

gospodarcze, które miały być osiągnięte lub wywołane przez postanowienie dotknięte nieważnością lub 

niemożnością dochodzenia jego wykonania.  

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

13. Wykonany Przedmiot Umowy będzie wolny od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, wynikających  

z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) o prawach autorskich  

i pokrewnych oraz z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity 

Dz.U. z 2017 r. poz. 776). 

14. Wykonawca zwalnia Zamawiającego oraz przenosi na siebie wszelką odpowiedzialność za ewentualne 

roszczenia odszkodowawcze, wynikające z naruszenia prawa własności przemysłowej bądź naruszenia 

praw autorskich i pokrewnych, przysługujących osobom trzecim, które to naruszenia powstały wskutek 

działań podjętych przez Wykonawcę, bądź osobom, którym Wykonawca powierzył wykonanie czynności 

objętych Umową zawartą z PWPW S.A. 

 
§ 15 

Załączniki do Umowy 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

Nr 1 – Szczegółowy zakres prac,  

Nr 2 – Wzór Karty gwarancyjnej, 

Nr 3 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ……………………..  

Nr 4 – Protokół z negocjacji z dnia …………… r., oferta końcowa. 

Nr 5 – „Wymogi dotyczące ubezpieczeń w ramach projektu umowy”. 

Podpisy Stron: 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

POLSKA WYTWÓRNIA 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 

 

 

WYKONAWCA: 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

………………………………………. 

 

 

………………………………………. 
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