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UMOWA  NR PWPW S.A./…………………..…………….. 

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, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują: 

 

1) …………………………   - ………………….………...…, 

2) …………………………   - ………………….………...…, 

a 

Firmą ………………………………….…………………….. z siedzibą w ……………..………….……………..….., 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS …………………..……  przez Sąd Rejonowy 

w …….….., Wydział Krajowego Rejestru Sadowego,, posiadającą nr NIP …………... reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

w przedmiocie: „Wykonanie projektów wykonawczych wymiany dwóch agregatów wody lodowej oraz 

pełnienia nadzoru autorskiego ich realizacji w obiekcie PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1 

w Warszawie” dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego a także przedmiarów i kosztorysów dotyczących wykonania projektów wykonawczych 

wymiany dwóch agregatów wody lodowej Carrier 30GX-152-0032 w obiekcie PWPW S.A. 

przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie, nazwane dalej „Dokumentacją Projektową” oraz nadzór autorski 

nad ich realizacją. 

2. Wymagania Zamawiającego oraz szczegółowy zakres Dokumentacji Projektowej przedstawia 

Załącznik nr 1, będący integralną częścią przedmiotowej Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje wykonanie i odbiór Dokumentacji Projektowej oraz jej realizację w etapach: 

a) koncepcja projektowa, 

b) projekt wykonawczy, 

c) nadzór autorski podczas jego realizacji. 

4. Wykonawca oświadcza, że zakres prac określony w Umowie nie budzi wątpliwości. Wykonawca 

wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu Umowy jako 

podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iż nie będzie żądał podwyższenia 

wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiarów lub kosztów prac, chociażby w terminie 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. Sanguszki 1 w Warszawie. 

5. Wykonawca oświadcza, iż bierze na siebie odpowiedzialność za potwierdzenie ostatecznego zakresu 

ilościowego i rzeczowego robót, określonego w SIWZ nr 230-8-4/19/MW z dnia: 29-01-2019 r 

oraz podczas wizji lokalnej, stanowiących podstawę wyceny robót. 

6. Obowiązki Wykonawcy obejmują wszystkie czynności projektowe i formalno-prawne, konieczne 

do przedłożenia Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
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opiniami, uzgodnieniami oraz pozwoleniami, wymaganymi przepisami w zakresie niezbędnych prac 

remontowo–inwestycyjnych umożliwiających osiągnięcie wymagań Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdefiniowanie zakresu prac projektowych i pomocniczych oraz 

działań formalnych, w sposób zapewniający otrzymanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu 

dokumentów zezwalających na wykonanie prac według opracowanej Dokumentacji Projektowej. 

Projekty muszą zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe 

oraz wszelkie niezbędne rysunki szczegółów i detali, zestawienia wraz z dokładnym opisem i podaniem 

wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału i realizację inwestycji, 

z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji odnośnie wymagań materiałowych. 

8. Wykonawca oświadcza, że będzie uwzględniał sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań 

projektowych w poszczególnych branżach, jeżeli te będą mogły być poprawnie zrealizowane technicznie 

i będą uzasadnione od strony techniczno-ekonomicznej. 

 

§ 2 

Terminy realizacji Umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy Strony ustaliły następująco: 

a) wykonanie koncepcji w terminie …………………od daty zawarcia umowy, 

b) wykonanie projektu wykonawczego w terminie ……………………… od daty zatwierdzenia 

koncepcji przez Zamawiającego 

c) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu wykonawczego w nieprzekraczalnym 

terminie określonym w § 6 ust. 7 i 8 Umowy. 

2. Zamawiający zatwierdzi wykonanie etapu, o którym mowa w ust. 1, lit. a) lub lit. b), w terminie do 14 dni 

od daty jego przedłożenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonej dokumentacji Wykonawca 

będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionej wersji 

dokumentacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

4. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 

w terminie określonym w ust. 2 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie dokumentacji. 

5. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym 

w ust. 2, lub gdy przedłożona dokumentacja będzie w ocenie Zamawiającego niezgodna z Umową, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 8 ust. 4.  

6. W przypadku zaistnienia zdarzeń Siły Wyższej, Strona, która całkowicie lub częściowo nie może 

wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, winna jest w terminie do 5 dni zawiadomić drugą Stronę 

o zdarzeniu w formie pisemnego powiadomienia. 

7. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, które nastąpiły 

po zawarciu Umowy, którego skutków nie da się przewidzieć ani zapobiec (nie jest siłą wyższą działanie 

osoby trzeciej), a w szczególności przez siłę wyższą należy rozumieć: działania rządowe, klęski 

żywiołowe, działania wojenne, pożary, epidemie uniemożliwiające całkowite lub częściowe wypełnienie 

zobowiązań wynikających z Umowy.  

8. Każda ze Stron zgadza się na przedłużenie terminów realizacji Umowy o czas działania Siły Wyższej. 

Jeżeli stan Siły Wyższej trwa dłużej niż 30-dni od daty jej zaistnienia, każda ze Stron ma prawo 

do odstąpienia od dalszej realizacji Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. 

9. Termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu w przypadku konieczności czasowego 

wstrzymania prac projektowych wynikających z potrzeb Zamawiającego. O terminie i okresie 

wstrzymania prac projektowych oraz możliwości ponownego ich wznowienia Wykonawca zostanie 

powiadomiony w formie pisemnej. 

10. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn określonych w ust. 6 nie wymaga aneksu 

do Umowy. 

11. Z tytułu wstrzymania robót w trybie ust. 6 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, 

wynagrodzenie ani zwrot kosztów. 
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§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy dostępu do istniejącego obiektu 

będącego przedmiotem prac projektowych, współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu 

Umowy w celu prawidłowego jego wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z treścią Umowy, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, prawem budowlanym i innymi 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym aktualnymi przepisami wykonawczymi.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu na dwa dni wcześniej, osób 

do prowadzenia na terenie Zamawiającego prac pomiarowych i badawczych, noszenia przez cały czas 

pobytu na terenie Zamawiającego, kamizelek odblaskowych zawierających w widocznym miejscu 

oznaczenie firmy, kasków ochronnych oraz do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora osobistego 

zgodnie z Zasadami ruchu osobowego i materiałowego w PWPW S.A. określonymi w Załączniku nr 5 

do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu BHP 

i P.POŻ. oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, 

że osoby wykonujące prace związane z realizacją przedmiotu umowy, posiadają dopuszczenie do pracy 

potwierdzone orzeczeniem lekarskim, ważne szkolenia BHP i inne wymagane uprawnienia konieczne 

przy realizacji prac. 

5. Dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski muszą być wykonane zgodnie z Obwieszczeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenie 

jednolitego teksu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).  

6. Wykonawca zobowiązany jest do 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. z 2018 r. 

poz. 1202 ze zm.). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Dokumentacji projektowej Zamawiającemu w wersji 

papierowej - szt. 5 oraz na nośniku elektronicznym - szt. 1 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

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

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

względem zawartości, ilości stron, rysunków oraz zawierać stosowane uprawnienia, decyzje, a także 

być opatrzona niezbędnymi podpisami, pieczątkami i uzgodnieniami. Wersja elektroniczna 

Dokumentacji powinna zawierać pliki z rozszerzeniem .doc, .xls, .ath, .dwg, .pdf. 

Prawo własności nośnika i egzemplarzy przechodzi na Zamawiającego z chwilą przekazania zgodnie 

z zapisami § 11 Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie do 10 dni po podpisaniu 

umowy, dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony: 

a) od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,  

b) w zakresie odpowiedzialności cywilnej projektantów, architektów lub inżynierów budownictwa, 

Wytyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określone zostały w Załączniku nr 4 i 5 

do Umowy. Polisa ubezpieczenia musi uzyskać wcześniej akceptację Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginały polis ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem 

zapłaty składki, oraz zdeponować u Zamawiającego kopię polis poświadczonych za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy 

lub wygaśnięcia obowiązywania polis przed zakończeniem terminu realizacji Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłużyć ważność polis 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. 
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9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporządzenia inwentaryzacji aktualnego stanu prac 

projektowych przez Wykonawcę. 

 

§ 4 

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Przedmiotu umowy 

1. Osobą nadzorującą prawidłową realizację Umowy, z prawem składania wiążących oświadczeń 

po stronie Wykonawcy jest: ....................................................... 

2. Osobą nadzorującą prawidłową realizację Umowy po stronie Zamawiającego jest: 

……………………………….  

3. 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 i ust. 2 nie są 

upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w Umowie. 

4. W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 1 i 2 po stronie Zamawiającego i Wykonawcy 

do dokonania czynności określonych w ust. 3 upoważnione zostaną inne osoby wskazane przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. Powołanie lub zmiana osób określonych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy 

i nie stanowi zmiany postanowień Umowy. 

 

§ 5 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski nad realizacją robót objętych Dokumentacją Projektową 

stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy w ramach wynagrodzenia za przedmiot Umowy, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo budowlane. 

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do wprowadzania 

do projektu rozwiązań zamiennych (uszczegółowień lub uzupełnień) w stosunku do przyjętych 

w projekcie w każdym przypadku zgłoszenia i uzasadnienia przez Zamawiającego takiej konieczności, 

do udziału w komisjach, nadzorach technicznych i naradach koordynacyjnych (jeśli zajdzie taka 

potrzeba) organizowanych przez Zamawiającego oraz udziału w odbiorze końcowym. 

3. Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, o jakim mowa powyżej, będzie 

odbywał się drogą mailową pod następującymi warunkami: 

a) Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych ustosunkuje się do zmian czy rozwiązań zamiennych, 

b) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z czynności określonych w ppkt a), Zamawiający 

może nałożyć na Wykonawcę karę umowną za każdorazowe takie zdarzenie w wysokości 

500 PLN. 

c) Zamawiający będzie z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych zawiadamiał Wykonawcę 

o terminie obecności, o których mowa w ust. 2, 

d) Wykonawca w razie zmiany projektanta sprawującego nadzór autorski nad realizacją budowy 

powinien zabezpieczyć możliwość przejęcia obowiązków przez inną osobę o wymaganych 

kwalifikacjach i uprawnieniach, poprzez złożenie oświadczenia autora Projektu o wyrażeniu zgody 

na zmianę osoby wykonującej obowiązki z zakresu nadzoru autorskiego. 

4. Wykonawca będzie wykonywał czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością uzależnioną 

od postępu robót 

 

§ 6 

Wynagrodzenie umowne i warunki płatności 

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

w wysokości netto (bez podatku VAT): ..................................... PLN (słownie złotych: 

..................................................................................), powiększone o należny podatek VAT według 

stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury, z zastrzeżeniem możliwości zmniejszenia 

wynagrodzenia o naliczone i potrącone kary umowne o których mowa w § 8 Umowy. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1 stanowi całkowite 

i zupełne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy na wszystkich polach eksploatacji łącznie wraz 
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z zezwoleniem na wykonywanie praw zależnych oraz za przeniesienie własności nośnika/nośników, 

na których utrwalony został przedmiot Umowy i pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wskazanym 

w niniejszej Umowie. 

3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w 3 ratach na podstawie protokołów odbioru (częściowego 

i końcowego) za należycie wykonany przedmiotu umowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury 

VAT, w następujący sposób: 

a) I rata – 30% wartości wynagrodzenia w kwocie …………………PLN netto plus należny podatek VAT, 

płatna po wykonaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji, na podstawie podpisanego 

bez uwag protokołu zatwierdzenia dokumentacji, 

b) II rata – 65% wartości wynagrodzenia w kwocie ………………. PLN netto plus należny podatek VAT, 

płatna po wykonaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektów wykonawczych, kosztorysów 

inwestorskich, przedmiarów robót, na podstawie podpisanego bez uwag protokołu zatwierdzenia 

dokumentacji, 

c) III rata – 5% wartości wynagrodzenia w kwocie …………………..PLN netto plus należny podatek 

VAT, płatna po zakończeniu nadzoru autorskiego i odebraniu przez Zamawiającego robót będących 

przedmiotem projektu wykonawczego, na podstawie podpisanego bez uwag protokołu odbioru 

końcowego wykonania niniejszej umowy. 

4. Płatności z tytułu wynagrodzenia umownego będą realizowane przez Zamawiającego 

po przedstawieniu przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej i wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (zaakceptowanych przez Zamawiającego). 

5. Płatności częściowe będą realizowane na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT w oparciu o protokoły odbiorów częściowych podpisane bez zastrzeżeń przez osoby 

uprawnione. 

6. Po podpisaniu przez obie Strony ostatniego protokołu odbioru częściowego, Strony podpiszą 

protokół odbioru końcowego. 

7. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania przez Zamawiającego prac według Dokumentacji 

Projektowej stanowiącej przedmiot umowy w terminie do 12 miesięcy od jego protokolarnego odbioru 

(II rata płatności), umowa zostaje zakończona bez odbioru i płatności III raty za nadzór autorski 

wchodzący w ten zakres. Po upływie tego terminu, na wniosek Wykonawcy Zamawiający dokona 

odbioru końcowego umowy bez uwag. 

8. W przypadku niezakończenia wykonywania przez Zamawiającego prac według Dokumentacji 

Projektowej stanowiącej przedmiot umowy w terminie do 18 miesięcy od jego protokolarnego odbioru 

(II rata płatności), Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dokona odbioru prac polegających 

na pełnieniu funkcji nadzoru autorskiego bez uwag oraz odbioru końcowego umowy, po upływie tego 

terminu. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT uprawnionym do wystawiania 

i rozliczania faktur VAT. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT uprawnionym do przyjmowania 

i rozliczania faktur VAT. 

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

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dowodami, o których mowa w § 6 ust. 3 Umowy, 

na numer rachunku bankowego wskazany w tej fakturze. 

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

Zamawiającego. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

ustawowe odsetki. 

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

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

stwierdzone prawomocnie przez uprawnione organy kontrolne (np. Urząd Skarbowy). 

 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 
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Umowy, czyli kwotę: ....................................................zł, (słownie:……………….…………………….....) 

w formie ........................................................... (w pieniądzu lub gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, której projekt musi uzyskać wcześniej akceptację Zamawiającego). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Część stanowiąca 50% wartości zabezpieczenia, tj. ........................................ zł (słownie złotych: 

...........................................................................................) zostanie zwrócona Wykonawcy, pod 

warunkiem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy 

(potwierdzonym podpisaniem przez obie strony Protokołu odbioru końcowego), w ciągu 30 dni. 

4. Pozostała kwota stanowiąca 50% wartości zabezpieczenia, tj. ......................................... zł (słownie 

złotych: ...............................................................................), jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady, pozostaje w dyspozycji Zamawiającego. Zabezpieczenie to zostanie 

zwrócone Wykonawcy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, 

w terminie 15 dni po dniu wygaśnięcia rękojmi. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych albo poręczeniu bankowym Wykonawca 

ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę gwarancyjną/ poręczenie w terminie 

do dnia zawarcia przedmiotowej Umowy celem akceptacji jej treści. Umowa powinna zawierać zapis 

o bezwarunkowej wypłacie na każde żądanie Zamawiającego kwoty do wysokości zabezpieczenia. 

7. Jeżeli z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania przedmiotu Umowy, lub ze względu na przedłużenie 

okresu gwarancji jakości, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, zabezpieczenie wniesione 

w gwarancjach bankowych albo poręczeniu bankowym wygasłoby przed zakończeniem realizacji Umowy 

lub przed upływem okresu związania gwarancją, Wykonawca na 30 dni roboczych przed wygaśnięciem 

takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedłużyć termin ważności zabezpieczenia w formie gwarancji/ 

poręczenia oraz przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks bądź nową gwarancję/ poręczenie 

na przedłużony okres realizacji umowy lub obowiązywania gwarancji albo wpłacić odpowiednie 

zabezpieczenie w pieniądzu. 

 

§ 8 

Kary umowne 

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

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w Umowie  

lub na jej podstawie w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

3) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

4) w przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 

określonym w § 2 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

200 PLN (słownie: dwieście złotych),  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do dnia zatwierdzenia 

dokumentacji przez Zamawiającego. 

5) w przypadku niestosowania się Wykonawcy jak również jego podwykonawców do któregokolwiek 

z zapisów określonych w § 3 ust. 3 i 4 przedmiotowej Umowy, Wykonawca zostanie obciążony 

każdorazowo karą umowną 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 od dnia pisemnego poinformowania Wykonawcy o wielokrotnym niestosowaniu 

Wykonawcy lub jego podwykonawców do ww. obowiązków. 

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

tytułów. 
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3. Całkowita wysokość kar umownych wynikających z zapisów § 8 nie może przekroczyć 100% wartości 

Umowy określonej w § 6 ust. 1. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 

kary umownej. Kara umowna należy się niezależnie od wysokości poniesionej przez Zamawiającego 

szkody i niezależnie od faktu jej zaistnienia. Wykonawca może dochodzić na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Kara umowna należy się niezależnie 

od wysokości poniesionej przez Wykonawcę szkody i niezależnie od faktu jej zaistnienia. 

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

Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy 

i/lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku powstaniem obowiązku zapłaty 

kwoty kar umownych. Jeżeli w związku z wystąpieniem kar umownych zmniejszy się kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca będzie miał obowiązek uzupełnić kwotę 

zabezpieczenia w terminie do 7 dni od powiadomienia go o wystąpieniu pomniejszenia zabezpieczenia. 

§ 9 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację 

projektową, także wykonaną w ramach prac projektowych zamiennych i realizacji nadzoru autorskiego, 

stanowiącą przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

częściowego bez uwag ostatniego z projektów będących przedmiotem Umowy, a w zakresie 

dokumentacji wykonanej w ramach prac projektowych zamiennych i nadzoru autorskiego – od daty 

odbioru tych prac przez Zamawiającego. Wzór Karty gwarancyjnej stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  

2. Dokumenty gwarancyjne zostaną wydane Zamawiającemu po zatwierdzaniu i protokolarnym odbiorze 

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej – na podstawie protokołu odbioru Dokumentacji 

projektowej bez uwag.  

3. W przypadku braku wydania kart gwarancyjnych przyjmuje się, że Wykonawca udzielił gwarancji 

na podstawie Umowy, a zapisy w kartach gwarancyjnych nie mogą być mniej korzystne 

dla Zamawiającego niż postanowienia Umowy. Jeśli zapisy w kartach gwarancyjnych będą zawierały 

postanowienia mniej korzystne dla Zamawiającego niż postanowienia Umowy, w miejsce tych mniej 

korzystnych zapisów, zastosowanie znajdują postanowienia Umowy. 

4. W okresie gwarancji 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. W razie stwierdzenia wady lub usterki Zamawiający jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę, 

który jest zobowiązany do jej usunięcia. 

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

gwarancji oraz zasady ich usuwania przez Wykonawcę są określone w Karcie gwarancyjnej. 

7. Wykonawca zapewnia, że jeśli w czasie trwania okresu gwarancyjnego na wykonane według 

Dokumentacji projektowej roboty budowlane, wystąpią nieprawidłowości wynikające z rozwiązań 

projektowych wykonanych w ramach przedmiotu Umowy, dokona nieodpłatnie rozwiązań zamiennych 

w terminie do 3 dni roboczych, a także pokryje poniesione przez Zamawiającego szkody. 

8. W przypadku braku usuwania przez Wykonawcę błędów z dokumentacji projektowej w ramach 

udzielonej gwarancji, w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. W ramach Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za wady wykonanych robót 

będących następstwem wadliwie wykonanej Dokumentacji projektowej. 

 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

1. W okresie ważności Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub ze skutkiem 

na przyszłość, według swego wyboru, w terminie do 30 dni od dnia naruszenia przez Wykonawcę 

któregokolwiek z postanowień § 3 Umowy i nie zastosowania się do wezwania naprawienia tego 

uchybienia w wyznaczonym terminie. 
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2. Zamawiający w terminie do 30 dni może odstąpić od Umowy bez potrzeby wyznaczania dodatkowego 

terminu lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w razie opóźnienia Wykonawcy 

w wykonywaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 30 dni w stosunku do terminu umownego. 

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, 

4. Zamawiający, według swego wyboru, ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

dokonując rozwiązania w formie pisemnej lub odstąpienia od Umowy w całości lub w części, 

w wyznaczonym terminie, w przypadku: 

1) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji, 

2) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń opisanych w ust. 4 

pkt 1) niniejszego ustępu w ciągu 24 godzin od ich zaistnienia. Zamawiający uprawniony jest, 

w przypadku zaistnienia sytuacji określonych w niniejszym ustępie, do naliczania kar umownych, 

o których mowa w § 8. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

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

8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego zgodnie 

z § 8 Umowy, 

9. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej w całości lub w części dotyczącej niewykonanego 

zakresu Umowy, lub skutkiem na przyszłość, według wyboru Zamawiającego. 

 

§ 11 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) z chwilą odbioru przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej lub którejkolwiek jej części 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, na wyłączność całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych 

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  projektowej, 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 Dokumentacji projektowej na Zamawiającego, 

3) autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej 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 

Zamawiającemu. 

5) Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji 

projektowej i powykonawczej będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części 

na następujących polach eksploatacji: 

a) zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnej liczbie 

w szczególności poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych, 

b) wprowadzanie do pamięci komputera, 

c) ekspozycja, 

d) udostępnianie wykonawcom, podwykonawcom, 

e) wielokrotne wykorzystanie w ramach prowadzonej działalności, 

f) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 
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g) przetwarzanie, 

h) wprowadzanie zmian, 

i) publikowanie części lub całości. 

2. 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. 

3. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 6 ust. 1 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. 

4. 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. 

5. Każdy egzemplarz Dokumentacji projektowej 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 dokumentacji 

wykonawczej i powykonawczej. 

6. Zapisy § 11 stosuje się odpowiednio do Dokumentacji projektowej, wykonawczej i innej, której 

opracowanie zostanie objęte przedmiotem Umowy. 

 

§ 12 

Poufność 

1. W trakcie trwania Umowy, a także po jej rozwiązaniu lub zakończeniu w inny sposób Wykonawca 

zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać, ani nie wykorzystywać, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego jakiejkolwiek informacji o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, 

handlowym, organizacyjnym, finansowym lub innym, dotyczącym przedsiębiorstwa Zamawiającego, 

podmiotów z nim współpracujących oraz klientów i kontrahentów, którą Wykonawca uzyska 

przy wykonywaniu niniejszej Umowy, zwanej dalej „Informacją poufną”, która posiada wartość 

gospodarczą, nie jest powszechnie znana i co do której Zamawiający podjął niezbędne działania 

w celu zachowania jej poufności (informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego 

w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 419). 

2. Informacją poufną mogą być w szczególności dokumenty, w tym także: wszelkie dokumenty projektowe, 

raporty, biznes plany, plany handlowe, analizy, opracowania, sprawozdania finansowe i podatkowe, 

projekty, wzory, próbki, procesy technologiczne, informacje o negocjacjach z klientami i dostawcami, 

bazy danych, oprogramowanie urządzeń sterowanych programowo i produkty stworzone w ten sposób, 

w tym między innymi: pliki cyfrowe, wydruki, procedury, algorytmy, wzory lub usprawnienia, know-how, 

dowolna ich część bądź fraza, które zostaną przekazane lub udostępnione Wykonawcy w ramach 

realizacji niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników oraz inne osoby, którymi posługuje się do wykonania 

przedmiotu Umowy do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych zgodnie z niniejszą Umową. 

4. Strony ustalają, że obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji, które są powszechnie 

znane, z zastrzeżeniem, że nie stały się one powszechnie znane w wyniku naruszenia niniejszej 

Umowy. 

5. Strony będą zwolnione z zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

Zamawiającego, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

W każdym takim przypadku Strona będzie zobowiązana do: 

1) natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o obowiązku ujawnienia tych informacji lub też 

o dokonanym ujawnieniu ze wskazaniem zakresu ujawnienia i osoby lub osób, na rzecz których 

ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło, 
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2) ujawnienia tylko niezbędnej części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

Zamawiającego, 

3) podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż ujawnione informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane 

będą tylko dla celów uzasadnionych celem ujawnienia. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający 

ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie 

uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych), bez ograniczeń limitowych dotyczących kar umownych z innych tytułów. 

8. W przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej, o której mowa wyżej, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 Dane Osobowe 

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia ochrony danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy, 

w tym do stosowania się do wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 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 oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, 

nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również wszelkich 

innych informacji lub danych przekazanych w związku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba 

że stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia 

zażąda uprawniony podmiot w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko 

w niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa 

po rozwiązaniu umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej Umowy 

jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi 

się posługuje w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu 

realizacji Umowy. 

4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-3 Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana jest 

do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania na zasadach ogólnych. 

 

§ 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 nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież narzędzi, urządzeń i materiałów 

Wykonawcy, używanych do wykonania przedmiotu Umowy znajdujących się na terenie 

Zamawiającego. 

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

Wykonawca zostanie obciążony odszkodowaniem, którego wysokość określa szef Wewnętrznej Służby 

Ochrony na podstawie kosztów koniecznych do odtworzenia utraconej przepustki. 

4. 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. 

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

teleadresowych. 

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

w Umowie uważa się za doręczoną skutecznie. 
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7. Nieważność lub niemożność dochodzenia wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy nie będzie 

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. 

8. Strony postanawiają, że w sytuacji opisanej w ust. 7, Strony przedsięwezmą wszelkie racjonalne 

działania w celu utrzymania niniejszej Umowy w jak najdalej idącym zakresie. O ile jakiekolwiek 

postanowienia okażą się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, Strony zobowiązują się 

wynegocjować w dobrej wierze brzmienie nowych postanowień. Nowe postanowienia powinny możliwie 

najbliżej odpowiadać swoją treścią postanowieniom uznanym za nieważne, bezskuteczne lub 

niewykonalne, a także odpowiadać zgodnemu zamiarowi Stron oraz celowi, któremu ma służyć 

Umowa. 

9. W razie powstania sporu związanego z realizacją Umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać 

drogę postępowania wyjaśniającego, kierując roszczenia do Zamawiającego. Zamawiający 

zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w terminie 14 dni 

roboczych, licząc od dnia otrzymania pisma. 

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

11. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, 

a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny. 

12. Sporne sprawy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

§ 15 

Załączniki do Umowy 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1. Zakres prac  

2. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego 

3. Wzór Karty gwarancyjnej. 

4. Wytyczne ubezpieczenia OC. 

5. Wytyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów, architektów lub inżynierów 

budownictwa. 

6. Zasady ruchu osobowego. 

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ………………  

8. Protokół z negocjacji  

Podpisy Stron: 

ZAMAWIAJĄCY: 

POLSKA WYTWÓRNIA 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 

 

 

WYKONAWCA: 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

………………………………………. 

 

 

………………………………………. 

 

 

………………………………………. ………………………………………. 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Zakres prac 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych wymiany dwóch 

agregatów wody lodowej Carrier 30GX-152-0032 w obiekcie PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1 

w Warszawie oraz nadzór autorski nad ich realizacją. 

I. Wymagania ogólne: 

1. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań na etapie koncepcji projektowej 

i projektów wykonawczych, 

2. Dokumentacja powinna określać niezbędne demontaże oraz rozwiązania wszelkich kolizji, 

3. Przekazanie projektu koncepcyjnego Zamawiającemu w wersji papierowej - szt. 5 oraz na nośniku 

elektronicznym - szt. 1. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla zaproponowanych rozwiązań, 

4. Przekazanie projektu wykonawczego Zamawiającemu w wersji papierowej - szt. 5 oraz na nośniku 

elektronicznym - szt. 1. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla zaproponowanych rozwiązań, 

5. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez rzeczoznawców BHP i PPOŻ, 

6. Przekazanie zestawienia urządzeń i materiałów z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. 

II. Zakres prac. 

Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego wymiany dwóch agregatów wody lodowej Carrier 

30GX-152-0032 na nowe dwa agregaty o maksymalnej mocy chłodniczej umożliwiającej ich lokalizację 

w miejscu agregatów podlegających wymianie bez zmiany konstrukcji własnej antresoli (słupów i ramy), 

w tym w szczególności: 

1. Inwentaryzacja stanu istniejącego dla celów projektowych, 

2. Wykonanie projektu koncepcyjnego, w tym m.in.: 

a) Wykonanie analizy wydajności i opłacalności dalszego wykorzystana istniejącego systemu 

akumulacji chłodu Cristopia, 

b) Dobór parametrów technicznych 2 agregatów wody lodowej o maksymalnej mocy chłodniczej ze 

wskazaniem przykładowych urządzeń, wzajemnie zamiennych, zlokalizowanych w miejscu 

istniejących agregatów, pracujących z czynnikiem chłodniczym Ergolid o parametrach 6/11°C 

z możliwością okresowego obniżenia temp. wody wychodzącej z agregatu w celu ładowania 

systemu akumulacji chłodu Cristopia - w przypadku opłacalności ich dalszego wykorzystania, 

c) Wykonanie oceny koniecznych modyfikacji istniejącej antresoli dla montażu nowych agregatów, 

d) Wykonanie oceny koniecznej modyfikacji istniejącej instalacji elektrycznej zasilającej istniejące 

agregaty i układy pompowe, 

e) Wykonanie analizy hydraulicznej instalacji wody lodowej w celu określenia zakresu 

jej modyfikacji, aby zapewnić poprawne działanie nowych agregatów wody lodowej o nowej 

mocy chłodniczej. Analiza ma uwzględniać zaprojektowany, ale obecnie jeszcze nie podłączony, 

jeden dodatkowy agregat wody lodowej, którego lokalizacja będzie na podeście nad dachem 

budynku R, 

f) Wykonanie oceny koniecznych pozostałych modyfikacji oraz zmian oddziaływania 

na środowisko w postaci emitowanego hałasu. 

3. Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego, w tym m.in.: 

a) Wykonanie projektu instalacji wody lodowej uwzględniającego dobór urządzeń, armatury, itp., 

określenie ich lokalizacji oraz tras instalacji hydraulicznych, 

b) Wykonanie projektu dostosowania konstrukcji antresoli do gabarytów i ciężarów nowych 

urządzeń, 

c) Wykonanie projektu dostosowania instalacji elektrycznej do zaprojektowanych nowych mocy 

elektrycznych urządzeń, 

d) Wykonanie projektu modyfikacji instalacji automatyki wraz z modyfikacją wizualizacji w systemie 

BMS obsługującym agregaty podlegające wymianie, 

e) Wykonanie analizy akustycznej związaną z montażem nowych agregatów wody lodowej 

na antresoli. Analiza akustyczna ma sprawdzić, czy montaż dodatkowych źródeł hałasu 

nie spowodowuje przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu uwzględniając dotychczas 
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zainstalowane urządzenia, w przypadku ich przekroczenia, określać rozwiązania techniczne 

związane z koniecznością montażu osłon akustycznych. 

Projekt koncepcyjny i projekty wykonawcze muszą uwzględniać możliwość prowadzenia inwestycji 

w etapach. Rozwiązania projektowe muszą zapewniać możliwość wykonania nowych instalacji, 

ich uruchomienia i uzyskania parametrów funkcjonalnych, zapewniając jednocześnie minimalne 

ograniczenia w dostawie wody lodowej do systemów klimatyzacyjnych. 

III. Wymagania dla agregatów wody lodowej: 

- możliwość pracy na parametrach na wylocie -6°C, w przypadku decyzji o zapewnieniu możliwości 

ładowania systemu Cristopia, 

- wersja o niskiej emisji hałasu do otoczenia „low noise”, 

- układ freonowy musi posiadać dwa zawory bezpieczeństwa, umożliwiające demontaż jednego 

z zaworów bez konieczności spuszczania całego zładu, 

- wartość współczynnika efektywności energetycznej EER > 3,0, 

- urządzenia przystosowane do komunikacji poprzez otwarty protokół komunikacji przemysłowej 

ProfiBus, ModBus. 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

Wzór Protokołu Odbioru Końcowego 

 

PROTOKÓŁ ZATRWIERDZENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

do umowy nr PWPW S.A./ ..................................................... 

sporządzony w Warszawie w dniu .......................................... 

 

Komisja w składzie: 

1.  ........................................... (przedstawiciel PWPW S.A.) 

2.  ........................................... (przedstawiciel PWPW S.A.) 

3.  ........................................... (przedstawiciel ....................) 

4.  …........................................ (przedstawiciel ...................) 

 

stwierdza: 

zatwierdzenie prawidłowo wykonanego etapu robót o zakresie: …………………………………………………… 

określonego w § 1 Umowy, co zostało potwierdzone wykonaniem zgodnie z zgodnie z Załącznikiem nr 1 

do ww. Umowy. 

 

UWAGI: 

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

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

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

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

 

Podpisy członków Komisji: 

1. ............................................................ 

2. ............................................................ 

3. ............................................................ 

4. ............................................................ 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

w zakresie udzielenia gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową. 

1. Data sporządzenia oświadczenia:   ……….……… 

2. Termin ważności udzielonej gwarancji:  ……….……… 

3. Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………… 

4. Zamawiający:  ...………………………….………………………………………………………………… 

5. Umowa/Zlecenie  nr……………………………..……….…z dnia …................... 

6. Przedmiot Umowy/Zlecenia: 

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

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

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

7. Zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy: 

• Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego przedmiotowa dokumentacja projektowa została 

wykonana zgodnie z w/w umową/zleceniem oraz stosownymi przepisami prawa odnoszącymi się 

do zakresu i formy opracowywania dokumentacji projektowej. 

• Wykonawca oświadcza, że jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpią przypadki zaistnienia szkód 

(usterek technicznych) powstałych w robotach budowlano-instalacyjnych/obiekcie budowlanym  

- będących następstwem wadliwości dokumentacji projektowej lub wadliwości wskazówek 

udzielonych przez nadzór autorski - w każdym takim przypadku zobowiązuje się do bezpłatnego 

opracowania rozwiązania zamiennego oraz do pokrycia strat i kosztów realizacyjnych 

Zamawiającego, związanych z usunięciem zaistniałych szkód (usterek technicznych), o ile zajdzie 

taka potrzeba. 

Upoważniony przedstawiciel 

ZAMAWIAJĄCEGO: 

POLSKA WYTWÓRNIA 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 

 

Upoważniony przedstawiciel 

WYKONAWCY: 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

………………………………………. 

 

 

………………………………………. 

 

 

………………………………………. ………………………………………. 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

Wytyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 

osobowe (w tym ochrona dla zadośćuczynienia, jako następstwa szkody na osobie) i rzeczowe oraz 

następstwa ww. szkód powstałe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem z limitem 

odpowiedzialności nie mniejszym niż 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

2. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować (z limitem nie niższym niż 500.000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, o ile nie zaznaczono inaczej): 

a) szkody spowodowane rażącym niedbalstwem osób ubezpieczonych, 

b) szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, 

Def pracownika: „Pracownicy – osoby zatrudnione przez Ubezpieczonego na podstawie wszelkich 

form zatrudnienia z włączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na rzecz 

Ubezpieczonego”. 

c) szkody wyrządzone winną umyślną z limitem nie niższym niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. Dopuszcza się wprowadzenie udziału własnego/franszyzy redukcyjnej w wysokości nie wyższej 

niż 1.000 PLN dla szkód rzeczowych. Franszyza nie będzie miała zastosowania do szkód osobowych. 

4. Okres ochrony ubezpieczeniowej powinien rozpoczynać się nie później niż od daty rozpoczęcia prac 

i trwać do czasu zakończenia prac przez Wykonawcę. W przypadku wydłużenia okresu realizacji 

umowy, okres ubezpieczenia wskazany w polisie powinien zostać odpowiednio skorygowany tak, 

aby obejmował cały okres realizacji prac przez Wykonawcę oraz okres dodatkowy. 

5. Jeżeli umowa z Wykonawcą jest zawarta na czas nieokreślony, Wykonawca zobowiązany jest 

do zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej na warunkach wyżej określonych, na okres 12 miesięcy, 

po upływie, których wymagana jest kontynuacja polisy na niezmienionych warunkach ubezpieczenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do przedstawionej mu 

przez Wykonawcę polisy, które to muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę przed finalnym 

podpisaniem umowy w takim zakresie, w jakim ryzyko związane z wykonywaniem prac przez 

Wykonawcę uzasadnia konieczność wprowadzenia takich zmian lub też zawiera zapisy niekorzystne 

dla Zamawiającego, a żądane zmiany nie wykraczają ponad standardy rynkowe obowiązujące  

w tym zakresie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zawartej umowy ubezpieczenia OC, po uwzględnieniu 

ewentualnych uwag zgodnie z pkt 6 wraz z udokumentowanymi płatnościami składki/ I raty składki, 

najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem robót, oraz 10 dni po terminie płatności kolejnej raty składki. 

8. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC 

na wskazanych powyżej warunkach, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia przedmiotowej umowy 

we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy. 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

Wytyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów, architektów lub inżynierów 

budownictwa 

 

Wykonawca lub podwykonawca (jeśli Wykonawca sam nie będzie wykonywał prac projektowych) zawrze 

i będzie utrzymywać, niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

architektów i inżynierów budownictwa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, architekta 

lub inżynierów budownictwa według poniższych wymogów: 

1. Zakres ubezpieczonej działalności powinien obejmować wszelkie prace projektowe wykonywane 

w związku z realizacją Umowy. 

2. Umowy ubezpieczenia będą obejmować odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych za szkody 

w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe (tj. szkody niebędące następstwem szkód 

osobowych ani szkód rzeczowych) wraz z ich następstwami wyrządzone wskutek niedopełnienia 

obowiązków w związku lub w trakcie realizacji prac projektowych wykonywanych w związku z realizacją 

Umowy. 

3. Ubezpieczonymi w ramach umowy ubezpieczenia będą: Wykonawca projektu, jego podwykonawcy, 

dalsi podwykonawcy oraz w granicach swojej odpowiedzialności i z zastosowaniem odpowiedzialności 

wzajemnej Zamawiający. 

4. Zakresem ochrony powinny być objęte szkody wyrządzone na terytorium Polski wskutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązania lub wskutek szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, 

włączając w to przypadki zbiegu roszczeń. 

5. Zakresem ochrony powinny być objęte nie tylko czynności związane z projektowaniem, ale także 

w związku z wykonywaniem nadzoru autorskiego. 

6. W przypadku korzystania z usług podwykonawców lub dalszych podwykonawców, ochrona 

ubezpieczeniowa powinna obejmować szkody, za które są odpowiedzialni podwykonawcy i dalsi 

podwykonawcy. 

7. Ubezpieczenia te muszą obejmować odpowiedzialność za (alternatywnie): 

a) (claims made policy) szkody, dla których roszczenia zostaną zgłoszone w okresie realizacji Umowy, 

a także nie krótszym niż 12 miesięcy po zakończeniu okresów gwarancji zgodnie z niniejszą Umową. 

W okresie gwarancji, a także w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy po jej zakończeniu Wykonawca lub 

podwykonawca (jeśli Wykonawca sam nie będzie wykonywał prac projektowych) zobowiązuje się 

zawierać polisy na kolejne 12 miesięczne okresy, na warunkach nie gorszych niż w niniejszych 

Wytycznych. Jeżeli umowa ubezpieczenia przewidywać będzie, że również zdarzenie będące 

przyczyną szkody (w szczególności działanie lub zaniechanie ubezpieczonego) powinno wystąpić 

w określonym czasie, to umowa ta powinna zawierać klauzulę zgodnie, z którą ochroną objęte są skutki 

zdarzeń zaistniałych od rozpoczęcia prac projektowych. 

albo 

b) (act committed policy) szkody wynikające ze zdarzenia (działania lub zaniechania ubezpieczonego) 

zaistniałego w okresie, co najmniej od dnia rozpoczęcia prac projektowych w związku z realizacją 

Umowy do dnia podpisania protokołu odbioru inwestycji bez zastrzeżeń, chociażby sama szkoda 

powstała lub została ujawniona, czy też roszczenie zostało zgłoszone po tym okresie, jednakże 

w granicach terminów przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 500.000,00 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia. 

9. Okres ochrony ubezpieczeniowej powinien rozpoczynać się nie później niż od daty rozpoczęcia prac 

projektowych i trwać do czasu zakończenia prac przez Wykonawcę.  

10. Jeśli protokół odbioru inwestycji nie zostanie podpisany w planowanym dniu jego podpisania lub okres 

realizacji Umowy ulegnie wydłużeniu, Wykonawca jest zobligowany odpowiednio przedłużyć 

przedmiotowe ubezpieczenie.  

11. Przewidziany w umowie ubezpieczenia udział własny w szkodzie - franszyza redukcyjna, bądź integralna 

powinny być określone kwotowo i mogą dotyczyć wyłącznie szkód w mieniu i czystych strat finansowych 

oraz nie powinny przekraczać 50.000,00 PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno zdarzenie. 
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12. Ochrona ubezpieczeniowa obejmie zakresem szkody wyrządzone w środowisku naturalnym z sublimitem 

odpowiedzialności nie mniejszym niż 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

13. Ochrona ubezpieczeniowa obejmie również szkody wyrządzone w budowlach, budynkach wskutek ich 

osiadania, pękania itp. będącego skutkiem błędu w projektowaniu. 

14. Ochrona ubezpieczeniowa obejmie także ewentualne koszty przebudowy, rekonstrukcji nawet wtedy, gdy 

nie doszło do wyrządzenia szkody w mieniu polegającej na jego uszkodzeniu lub zniszczeniu, 

a wznoszona budowla jest dotknięta wadą. Dodatkowo o ile rynek ubezpieczeniowy będzie oferował taki 

zakres ubezpieczenia na dzień jego negocjowania i zawierania, niniejsze ubezpieczenie powinno 

obejmować również rozszerzenie ochrony dla kosztów przeprojektowania z limitem (ponad franszyzę 

lub udział własny) nie mniejszym niż 50.000,00 PLN (słownie sto tysięcy złotych) na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

15. Ochrona ubezpieczeniowa obejmie również tzw. szkody seryjne tj. szkody spowodowane tym samym 

uchybieniem (działaniem lub zaniechaniem), traktując wszystkie szkody spowodowane tym samym 

uchybieniem, jako pojedyncze zdarzenie. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do przedstawionej mu przez 

Wykonawcę umowy ubezpieczenia, które to muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę przed 

finalnym podpisaniem Umowy w takim zakresie, w jakim ryzyko związane z wykonywaniem prac przez 

Wykonawcę uzasadnia konieczność wprowadzenia takich zmian lub też zawiera postanowienia 

niekorzystne dla Zamawiającego, a żądane zmiany nie wykraczają ponad standardy rynkowe 

obowiązujące w tym zakresie. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektów umowy ubezpieczenia OC projektantów oraz 

umowy ubezpieczenia, o której mowa w niniejszym Załączniku, po uwzględnieniu ewentualnych uwag 

zgodnie z pkt 16, wraz z udokumentowanymi płatnościami składki/raty składki, najpóźniej na 10 dni przed 

rozpoczęciem realizacji Umowy oraz 10 dni po terminie płatności każdej kolejnej raty składki. 

18. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku przedstawienia umowy ubezpieczenia 

na warunkach wskazanych w niniejszym załączniku, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia 

przedmiotowej umowy we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy. 

19. Nie dopuszcza się stosowania wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej dla szkód w pracach kontraktowych 

wykonywanych przez Wykonawcę. 
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Załącznik nr 6 do Umowy 

Zasady ruchu osobowego i materiałowego w PWPW S.A. 

Zobowiązania WYKONAWCY w zakresie stosowania się do zasad ruchu osobowego 
oraz systemu przepustek w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. 

1. Wejście na teren PWPW S.A. oraz wyjście z niego odbywa się na podstawie ważnej przepustki. 

2. Przepustka wydawana jest na czas 6 miesięcy i jest ważna łącznie z dowodem tożsamości lub innym 

dokumentem ze zdjęciem i adresem zamieszkania. 

3. Przepustkę odbiera się w Recepcji PWPW S.A. po otrzymaniu wezwania. 

4. Przepustkę może odebrać wyłącznie osoba, dla której została ona przygotowana, po okazaniu 

dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jej tożsamość i za pokwitowaniem odbioru. 

5. Przepustka może być używana wyłącznie przez osobę, dla której została wystawiona, tylko w okresie 

jej ważności oraz zgodnie z przeznaczeniem pod rygorem unieważnienia. 

6. Fakt utraty lub zniszczenia przepustki należy niezwłocznie zgłosić Dowódcy Zmiany Służby Ochrony 

PWPW S.A. 

7. Zawiadomienie o utracie lub zniszczeniu przepustki zgłoszone telefonicznie musi być potwierdzone 

w formie pisemnej i przekazane do osoby nadzorującej prace ze strony PWPW S.A. 

8. W przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia przepustki pracownik WYKONAWCY zobowiązany jest 

do pokrycia rzeczywistych kosztów jej wytworzenia, dokonując wpłaty do kasy PWPW S.A. Rzeczywiste 

koszty wytworzenia przepustki określa Szef Służby Ochrony PWPW S.A. 

9. Do czasu wydania nowej przepustki wystawia się przepustki jednorazowe. 

10. Pracownik będący w posiadaniu nowej przepustki, w przypadku odzyskania przepustki wcześniej 

utraconej, zobowiązany jest odzyskana przepustkę niezwłocznie zwrócić pracownikowi Recepcji 

PWPW S.A. W takim przypadku kwota wpłacona przez pracownika podlega zwrotowi. 

11. Przepustki mogą być przedłużone na kolejny okres na podstawie pisemnego wniosku, wniesionego 

do Szefa Służby Ochrony PWPW S.A. przed upływem terminu ważności przepustki. 

12. Do wystawiania i rozpatrywania wniosków o przedłużenie przepustki stosuje się odpowiednio przepisy 

o wydanie przepustki. 

13. Pracownik dostawcy zobowiązany jest do: 

1) stosowania się do poleceń pracowników Służby Ochrony PWPW S.A. w zakresie pełnionych 

przez nich obowiązków służbowych, 

2) noszenia przepustki w widocznym miejscu, 

3) niewnoszenia na teren PWPW sprzętu, urządzeń i materiałów nie związanych bezpośrednio 

z wykonywaną pracą, w szczególności broni, materiałów żrących i wybuchowych oraz alkoholu, 

4) nie przebywania na terenie PWPW S.A. pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

5) nie wprowadzania prywatnych pojazdów samochodowych i motocyklowych na teren PWPW S.A., 

6) nie używania telefonów komórkowych w specjalnie oznakowanych strefach wydzielonych, 

7) przebywania na terenie PWPW S.A. wyłącznie w czasie koniecznym do wykonania powierzonych 

przez PWPW S.A. prac. 

8) przestrzegania przepisów obowiązujących w PWPW S.A., o których zostaną poinformowani 

przez pracowników PWPW S.A. 


