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U M O W A  N R  … … … … … … … … …  

 
Zawarta w Warszawie w dniu …………… pomiędzy: 
 
Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana 
Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 62594 przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 130 650 380,00 zł, wpłaconym w całości, 
NIP 525 000 10 90, 
reprezentowaną przez: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
firmą …………………………………….……….. z siedzibą w …………..…………., przy ulicy 
………….., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS ……………..……  
przez Sąd Rejonowy w ……….., Wydział Krajowego Rejestru Sadowego, o kapitale 
zakładowym w wysokości ……….. zł, posiadającą nr NIP ……….   , 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
 
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia w trybie „negocjacje z ogłoszeniem” na podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień przez PWPW S.A. (Zarządzenie nr 5/17 
 z dnia 10 stycznia 2017r., z późn. zm.), w przedmiocie: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach wynagrodzenia 

umownego określonego w Umowie, wszelkie prace niezbędne do realizacji przedmiotu 
Umowy:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. 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 oraz 
potwierdza, iż 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. Wykonawca oświadcza, że w 
zakresie przedmiotu jego działalności są usługi projektowe oraz, że osoby 
odpowiedzialne za opracowanie projektu posiadają niezbędne dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy uprawnienia budowlane w zakresie projektowania 
zawartym w Zakresie Prac stanowiącym Załącznik nr ….. 

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 
1) wszystkie czynności projektowe i formalno-prawne, konieczne do przedłożenia 

Zamawiającemu kompletnego przedmiotu Umowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
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opiniami, uzgodnieniami wymaganymi przepisami w zakresie niezbędnych prac 
inwestycyjno-remontowych umożliwiających osiągnięcie wymagań Zamawiającego.  

2) 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.  

3) dopełnienie formalności (wraz z pokryciem ich kosztów) związanych ze zgłoszeniem 
zamiaru wykonania robot budowlanych lub z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na 
budowę, o ile takie zgłoszenie lub taka decyzja jest wymagana przy realizacji zakresu 
prac, których dotyczy Umowa. W tym celu, Wykonawca otrzyma dokument 
pełnomocnictwa, umożliwiający reprezentowanie Zamawiającego w stosownym do 
zadania Urzędzie w zakresie uzyskiwania Decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem zadania realizowanego według 
projektu stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy. 

5) Jeżeli dokumentacja ma obejmować nowe źródła hałasu do środowiska 
(jednostki/urządzenia zewnętrzne) to zakres dokumentacji wykonawczej powinien 
obejmować również analizę akustyczną dla całego obiektu (pliki ostatniej 
kompleksowej analizy dostępne są w dziale dokumentacji). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych przedmiotu 
Umowy i w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego prawa, Wykonawca 
zobowiązuje się do: 
1) sporządzenia wyceny prac na wyłączony z przedmiotu Umowy zakres prac 

projektowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego, według stawek wycen 
prac projektowych przyjętych w ofercie. Kwota ryczałtowa, o której mowa w §5 ust.1 
Umowy zostanie pomniejszona o wartość tych prac projektowych. 

2) Na podstawie sprawdzonej i zweryfikowanej przez inspektora nadzoru 
Zamawiającego wyceny projektowej, kwota ryczałtowa, o której mowa w §5 ust.1 
Umowy, zostanie pomniejszona o wartość niewykonanych prac; 

3) wykonania dodatkowych prac projektowych lub zamiennych, wskazanych przez 
Zamawiającego, które rozliczone będą na podstawie stawek wyceny prac 
projektowych przyjętych w ofercie. Jeżeli wykonanie prac projektowych, dodatkowych 
lub zamiennych nie zostało ujęte w ofercie, zostaną one rozliczone na podstawie 
„Zasad wyceny prac projektowych SARP” lub „Środowiskowych Zasad Wycen Prac 
Projektowych – 2016”.  Kwota ryczałtowa, o której mowa w §5 ust.1 Umowy zostanie 
powiększona o wartość tych prac projektowych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania inwentaryzacji aktualnego stanu prac 
projektowych przez Wykonawcę. 

5. Stwierdzoną w toku realizacji przedmiotu Umowy potrzebę wykonania dodatkowych prac 
projektowych (wykraczających poza zakres objęty ryczałtem), których wykonanie 
warunkuje prawidłową realizację przedmiotu Umowy, Wykonawca zgłosi w terminie 3 dni 
po ich stwierdzeniu pismem na adres Zamawiającego. 

6. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru i Zamawiającego charakteru i konieczności 
wykonania zgłoszonych dodatkowych prac projektowych, Wykonawca obowiązany jest je 
wykonać na dodatkowe, odrębnie zlecone, zamówienie Zamawiającego, przy 
zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, udzielone w trybie zamówienia 
z wolnej ręki, jeśli ich wartość nie przekracza 20% kwoty wymienionej w §5 ust.1. 

7. Zamawiający nie uzna prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia za prace 
zgłoszone jako dodatkowe, jeżeli: 
1) Wykonawca nie zgłosi tych prac w terminie i w formie określonej w ust.5 lub 
2) mieszczą się one w zakresie zawartym w przedmiocie Umowy lub 
3) zamawiający nie potwierdził konieczności ich wykonania. 
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§ 2 
Terminy realizacji Umowy 

1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu Umowy Strony ustaliły na dzień podpisania 
Umowy. 

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie ……………………. tygodni. 
3. Termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu tylko 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.  

4. W przypadku zaistnienia zdarzeń „Siły Wyższej”, Strona, która całkowicie lub częściowo 
nie może wykonać zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, winna jest w ciągu 
5 dni zawiadomić drugą Stronę o zdarzeniu. 

5. Przez „Siłę Wyższą” rozumie się zdarzenie zewnętrzne, 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, strajki, klęski 
żywiołowe, działania wojenne, pożary, epidemie uniemożliwiające całkowite lub 
częściowe wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy. 

6. Każda ze Stron zgadza się na przedłużenie terminów realizacji niniejszej Umowy o czas 
działania czynników wstrzymujących prace, o jakich mowa w ust. 3-5, bez konieczności 
podpisywania aneksu do niej. 

 
§ 3 

Obowiązki Stron 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej, powiązanej z 
zakresem zadania, na wniosek Wykonawcy oraz udostępnienia obszaru, którego 
zadanie dotyczy, 

2) egzekwowania realizacji przedmiotu Umowy w terminach i na warunkach określonych 
Umową, 

3) wyznaczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
4) współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy w celu prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy, 
5) udostępnienia Wykonawcy na jego życzenie treści dotyczących go przepisów,  

o których mowa w ust. 2 pkt  8), 13)  niniejszej Umowy, 
6) wykorzystania przekazanych przez Wykonawcę   danych osobowych 

pracowników/współpracowników, podwykonawców lub pracowników 
podwykonawców w zakresie określonym  w ust. 2 pkt 10), 17)  w sposób zgodny z 
niniejszą Umową i do celów z niej wynikających. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu Umowy do: 
1) przedstawienia Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji umowy 

dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 
Szczegóły dotyczące wymogu zawarcia umowy ubezpieczenia zawarte są w 
Załączniku nr ... do niniejszej umowy (Wytyczne ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej). W przypadku, gdy szkody powstałe w związku z realizacją umowy nie 
zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 
wszystkich szkód. 

2) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z: 
a. zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz aktualnie obowiązującymi 

polskimi normami (PN), 
b. prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami prawa, 
c. pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiającym oraz innymi obowiązującymi 

przepisami branżowymi i szczegółowymi, w szczególności p-poż,  BHP i ochrony 
środowiska, obowiązującymi na terenie PWPW. 

3) doboru w projekcie wyrobów, materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadających wymagane prawem 
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atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. Dz. U. z 2019 r, poz. 266 ze zm.). 

4) pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem zadania realizowanego według 
projektu stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia 
za przedmiot Umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
budowlanego.  

5) 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.  

6) podczas realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotu umowy, w ramach 
nadzoru autorskiego – do udziału w komisjach, nadzorach technicznych naradach 
koordynacyjnych (jeśli zajdzie taka potrzeba), organizowanych przez Zamawiającego 
oraz do udziału w odbiorze końcowym.  
Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w związku 
z czynnościami o których mowa powyżej, będzie odbywał się drogą mailową 
oraz pod następującymi warunkami:  
a) Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych ustosunkuje się do zmian czy rozwiązań 

zamiennych; Zamawiający będzie z wyprzedzeniem 2 dni roboczych 
zawiadamiał Wykonawcę o terminie wymaganej obecności;  

b) Wykonawca w razie zmiany projektanta sprawującego nadzór autorski 
nad realizacją robót powinien zabezpieczyć możliwość przejęcia obowiązków 
przez inną osobę, poprzez zabezpieczenie oświadczenia ze zgodą autora 
na zmianę osoby wykonującej obowiązki z zakresu nadzoru autorskiego.  

c) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z czynności określonych w pkt a) 
i b), Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną za każdorazowe 
takie zdarzenie w wysokości 500 PLN. 

7) wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością uzależnioną 
od postępu robót. 

8) zapoznania swoich pracowników (oraz pracowników zatrudnianych 
przez podwykonawców) delegowanych do wykonywania przedmiotu Umowy, 
ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania w zakresie jakości wyrobów i usług, 
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

9) zatrudniania do prac (pomiarów, wizji lokalnej) na terenie Zamawiającego 
pracowników z polskim obywatelstwem, nie karanych,   

10) złożenia z wyprzedzeniem 2 dni roboczych w Biurze Ochrony i Bezpieczeństwa 
Zamawiającego, za pośrednictwem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego, listy 
osób przewidzianych do realizacji prac projektowych na terenie PWPW 
(pomiarowych, inwentaryzacyjnych, badawczych, itp.), zawierającej niezbędne dane 
do wydania przepustek uprawniających do wejścia/wyjścia na i z terenu 
Zamawiającego; 

11) przekazania wszelkich stosownych zawiadomień/informacji swoim pracownikom, 
podwykonawcom lub pracownikom podwykonawców niezbędnych w celu przekazania 
informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 10), 12) Zamawiającemu, zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwanym dalej RODO. 

12) w związku z realizacją niniejszej Umowy, w celu uzyskania przepustki uprawniającej 
do przebywania na terenie PWPW S.A., złożenia Zamawiającemu zaświadczenia  
o niekaralności (wystawionego nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem 
jego złożenia).  

13) zobowiązania swoich pracowników do przestrzegania zasad określonych  
w instrukcjach i regulaminach obowiązujących u Zamawiającego, 
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14) sporządzenia wykazu narzędzi, urządzeń itp. wnoszonych na teren Zamawiającego 
(w celu przeprowadzenia pomiarów, wizji lokalnej itd.) i wynoszonych z jego terenu 
oraz przekazanie wykazu za pośrednictwem osoby wyznaczonej przez 
Zamawiającego do Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego, 

15) noszenia przez cały czas pobytu na terenie Zamawiającego, kamizelek odblaskowych 
zawierających w widocznym miejscu oznaczenie firmy oraz do noszenia  
w widocznym miejscu identyfikatora osobistego, 

16) uzyskania (wraz z pokryciem ich kosztów) 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 związanych z Przedmiotem Umowy  

17) Wykonawca, przed udostępnieniem danych osobowych pracowników poinformuje 
każdą z tych osób, że: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest zamawiający - Polska Wytwórnia 
Papierów Wartościowych S.A.   z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1. 
Z administratorem można się skontaktować:  
1) listownie: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, 
2) elektronicznie na adres: pwpw@pwpw.pl, 
3) telefonicznie: centrala 22 235 20 00. 

b) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych oraz sposobu 
realizacji przysługujących praw za pomocą email: iod@pwpw.pl.   

c)  Dane będą przetwarzane na podstawie: 
1) art. 6 ust 1 lit b) RODO w celu  zawarcia i realizacji  umowy. 
2) art. 6 ust 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora w szczególności związanych z kontaktem w sprawie  realizacji 
umowy, zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia, dochodzeniem i obroną 
ewentualnych roszczeń 

d)  Dane w zakresie: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy nr telefonu, dane 
niezbędne do wystawienia przepustki zostały pozyskane od drugiej strony  i będą 
wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy.  

e) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 
1) podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług w szczególności 
dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim, operatorom pocztowym. 
2) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających administratora w 
dochodzeniu należnych roszczeń w szczególności kancelariom prawnym,  
3) organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 

f)  Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do żądania 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

g)  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.  

h)  Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

i)  Państwa dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego 
zostały zebrane a w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu 
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń 
określony w przepisach prawa. Jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas 
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 
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j) Podanie przez Państwa danych osobowych jest  dobrowolne, jednak konsekwencją 
braku podania danych osobowych będzie brak możliwości  zawarcia i realizacji  
umowy oraz wejścia na teren Zamawiającego ( PWPW S.A. ). 

 
§ 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.  

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, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający może sprzeciwić się wyborowi podwykonawcy wskazanego przez 
Wykonawcę, jeżeli zdaniem Zamawiającego nie daje on rękojmi wykonania prac  
z należytą starannością wymaganą od podmiotu świadczącego zawodowo usługi  
w zakresie budownictwa . 

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

5. 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: 
1)  niespełniającego wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 
2)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia 

Wykonawcy/podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. 
3)  gdy suma wynagrodzeń należnych podwykonawcom Wykonawcy jest większa niż 

80% wartości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 6 dni roboczych, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń wobec 

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

7. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy 
kodeks cywilny. 

8. Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dniu złożenia faktury za realizację całości 
bądź części prac, jak również na każde żądanie Zamawiającego, przedstawić 
oświadczenia wszystkich zatrudnionych przez siebie podwykonawców, iż otrzymali oni 
adekwatne  wynagrodzenie należne im z tytułu wykonanych prac. 

9. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz swojego podwykonawcy, Wykonawca 
winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować 
Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków Umowy. Zamawiającemu 
przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się 
Wykonawcy z warunków Umowy z jego podwykonawcą, oględzin przedmiotu Umowy,  
a także domagania się od Wykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz 
udostępnienia dokumentów umownych. 

10. W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków i/lub, gdy w ocenie 
Zamawiającego, wykonawca niezasadnie wstrzymał płatności na rzecz zatrudnionych 
przez siebie podwykonawców, Zamawiający władny jest wstrzymać wypłatę 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej kwocie należnej 
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podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 
podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 §1 
w związku z art.6471 §5 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1025 ze zm.) lub 
odmówić dokonania odbiorów pośrednich i odbioru końcowego. 

11. Wszystkie płatności dokonane przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 
podwykonawców lub dostawców Wykonawcy związane z realizacją Umowy, zwalniają 
Zamawiającego od jego zobowiązań Umownych wobec Wykonawcy, do wysokości 
dokonanych płatności i mogą być przedmiotem kompensaty wzajemnych zobowiązań na 
co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 5 
Wynagrodzenie umowne i warunki płatności 

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

wynagrodzenie umowne w wysokości: 
1) Wartość przedmiotu umowy (bez podatku VAT): .....................................zł (słownie: 

......................................................................................... złotych), 
2) Podatek VAT według obowiązującej stawki   ……... VAT: …............................ 
3) Wynagrodzenie (z podatkiem VAT): ......................................zł. (słownie: 

............................................................................................ złotych) 
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 wraz 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 2 ratach na podstawie protokołów odbioru 
(częściowego i końcowego) za należycie wykonany przedmiotu Umowy, po otrzymaniu 
przez Zamawiającego faktury VAT, w następujący sposób: 

1) I rata – 95% wartości umowy, w kwocie ……………… PLN netto + podatek VAT - 
płatna po wykonaniu i zatwierdzeniu (bez uwag) przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, będącej w zakresie prac przedmiotu Umowy; 

2) II rata – 5% wartości umowy w kwocie …………. PLN netto + podatek VAT - płatna               
po zakończeniu nadzoru autorskiego i odebraniu przez Zamawiającego prac 
będących       przedmiotem Umowy - na podstawie podpisanego bez uwag protokołu 
odbioru końcowego wykonania niniejszej Umowy; 

4. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy zostanie zapłacone przelewem na podstawie 
faktur VAT. Z faktury za wykonanie I raty będzie potrącona Wykonawcy kaucja 
gwarancyjna w wysokości 5% wartości netto Umowy (bez podatku VAT). 

5. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania przez Zamawiającego prac według projektu 
stanowiącego przedmiot Umowy w terminie 12 miesięcy od jego protokolarnego odbioru 
(… rata płatności), Umowa zostaje zakończona bez odbioru i płatności ostatniej raty (za 
nadzór autorski wchodzący w ten zakres). Po upływie tego terminu, na wniosek 
Wykonawcy Zamawiający dokona odbioru końcowego umowy bez uwag. 

6. W przypadku niezakończenia wykonywania przez Zamawiającego prac według projektu 
stanowiącego przedmiot umowy w terminie 18 miesięcy od jego protokolarnego 
odbioru, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dokona odbioru prac polegających na 
pełnieniu funkcji nadzoru autorskiego bez uwag oraz odbioru końcowego umowy, po 
upływie tego terminu. 

7. Jako zabezpieczenie właściwego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca 
ustanawia  na rzecz Zamawiającego kaucję gwarancyjną, w wysokości 5% 
wynagrodzenia określonego w ust. 1, wyrażając zgodę na jej przekazanie 
Zamawiającemu w sposób określony  w ust. 4 powyżej.  

8. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 4, zwolniona będzie (na wniosek 
Wykonawcy) po upływie 36 miesięcy od daty wystawienia protokołu zatwierdzającego 
dokumentację projektową przez Zamawiającego. 
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9. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy będzie płatne przelewem w ciągu 30 
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
na rachunek Wykonawcy: …………………………………. 

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

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 

 
§ 7 

Odbiór dokumentacji 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w 5 egzemplarzach w formie 

papierowej oraz na nośniku elektronicznym – 1 egzemplarz. 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 pliki z rozszerzeniem .doc, .ath, .dwg, .xls, .pdf. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ustosunkować do wszelkich uwag zgłoszonych 
przez Zamawiającego do projektu w ciągu 3 dni od ich przekazania. 

3. Protokół odbioru bez uwag będzie podstawą do wystawienia faktury VAT. 
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru 

bez uwag. 
 

§ 8 
Kary umowne 

1. Z wyjątkiem przypadków będących następstwem działania „Siły wyższej”, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w oddaniu każdego etapu 
przedmiotu Umowy. Wysokość kary umownej w przypadku przekroczenia terminu 
oddania przedmiotu Umowy określonego w §2 ust. 2 Strony ustalają na 0,5% za każdy 
dzień opóźnienia liczony od całości wynagrodzenia netto, co nie wyłącza prawa 
Zamawiającego do odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda 
przewyższa wysokość kary umownej.  

2. Całkowita suma kar umownych z tytułu opóźnienia nie może przekroczyć 25% 
wynagrodzenia Umowy netto. 
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3. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od 
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości netto kwoty ryczałtowej 
określonej w §5 ust.1, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej.  

4. Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać od 
Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości netto kwoty 
ryczałtowej określonej w §5 ust.1, co nie wyłącza prawa Wykonawcy do dochodzenia 
odszkodowania, w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od Umowy przez 
Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20% 
wartości netto kwoty ryczałtowej określonej w §5 ust.1 za prace, od których Wykonawca 
odstąpił, co nie wyłącza prawa Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania w 
przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1, co nie wyłącza prawa 
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda przewyższa 
wysokość kary umownej, 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od Umowy przez 
Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1, co nie wyłącza prawa 
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda przewyższa 
wysokość kary umownej, 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w 
wysokości 500 PLN za każdorazowy taki przypadek, 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 
500PLN za każdorazowy taki przypadek, 

10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 500PLN za każdorazowy 
taki przypadek, 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy bez 
odszkodowania na rzecz Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia opóźnień z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w realizacji Umowy, zagrażających ukończeniu 
przedmiotu Umowy w terminie określonym w §2, co nie wyłącza prawa Zamawiającego 
do odszkodowania, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 

12. Strony mają 14 dni na dokonanie odstąpienia od niniejszej Umowy od zaistnienia 
przyczyn uzasadniających odstąpienie. 

13. Dzień podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez uwag, jest 
dniem wykonania przedmiotu umowy. 

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

15. 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.  

16. Wykonawca 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.  

 
§ 9 

Gwarancja jakości i rękojmia 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną 
dokumentację projektową, także wykonaną w ramach realizacji nadzoru autorskiego, 
stanowiącą przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy. Wzór karty gwarancyjnej stanowi 
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Załącznik nr …. Dokumenty gwarancyjne zostaną wydane Zamawiającemu po 
zatwierdzaniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
– na podstawie protokołu odbioru dokumentacji bez uwag. 

 
§ 10 

Wady stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji 
Wykonawca zapewnia, że jeśli w czasie trwania okresu gwarancyjnego na wykonane 
prac według projektu, wystąpią nieprawidłowości wynikające z rozwiązań projektowych 
wykonanych w ramach przedmiotu Umowy, dokona nieodpłatnie rozwiązań zamiennych, 
a także pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty za powstałe w ten sposób 
szkody. 

§ 11 
Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni w przypadku, gdy 
Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy. Odstąpienie nastąpi ze skutkiem 
na przyszłość, tj. wszystkie zrealizowane do tego czasu prace lub przygotowane projekty 
przechodzą na własność Zamawiającego.  

2. 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. 

3. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń 
opisanych w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu 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. 

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, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez 
Zamawiającego zgodnie z § 8 Umowy, 

7. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej w całości lub w części dotyczącej 
niewykonanego zakresu Umowy, lub skutkiem na przyszłość, według wyboru 
Zamawiającego. 

 
 § 12  

Prawa autorskie 
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, na wyłączność całość autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów 
wytworzonych lub dostarczonych w związku z realizacją Umowy (także powstałych 
w związku z wykonywaniem nadzoru autorskiego), w tym w szczególności przedmiotu 
Umowy wskazanego w § 1 Umowy lub jakichkolwiek jego elementów lub części 
składowych, dokumentacji projektowej, technicznej, instrukcji, zaleceń, projektów 
graficznych, baz danych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, tj.: 
a) Użytkowania na własny użytek, użytek jednostek organizacyjnych Zamawiającego 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją Zadania; 
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu– wytwarzanie każdą techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony pod lit c) – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
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mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz w 
przypadku oprogramowania (programów komputerowych), w tym jego kodów 
źródłowych wraz  
z ich opisem i komentarzami i innymi informacjami, w szczególności oprogramowania 
służącego do obsługi przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 Umowy, 
zaimplementowanego w przedmiocie Umowy wskazanego w § 1 Umowy lub 
związanego z nim w jakikolwiek sposób, na polach eksploatacji określonych w art. 74 
ust. 4 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo do: 

• trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości 
lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; przy czym 
w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 
przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest 
jego zwielokrotnienie, Wykonawca wyraża zgodę na te czynności; 

• tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 
zmian w programie komputerowym;  

• rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego 
lub jego kopii; 

e) wprowadzania zmian, skrótów, sporządzania wersji obcojęzycznych bez względu na 
ilość egzemplarzy wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej części, 
w szczególności takich jak: rysunki, wykresy, obliczenia. 

2. W przypadku zidentyfikowania nowych pól eksploatacyjnych w przyszłości, strony 
zobowiązują się do podjęcia negocjacji w celu przeniesienia majątkowych praw 
autorskich, na nowych polach eksploatacji na Zamawiającego. 

3. Wykonawca zezwala i upoważnia Zamawiającego i wszelkie inne podmioty, na rzecz 
których Zamawiający rozporządził utworami lub upoważnił je do korzystania, do 
dokonywania przeróbek, zmian i innych opracowań utworów oraz rozporządzania nimi, 
wykorzystywania utworów we fragmentach, łączenia fragmentów oraz opracowań 
fragmentów z innymi dobrami niematerialnymi oraz decydowaniu o pierwszym 
udostępnieniu utworu publiczności oraz rozpowszechnianiu utworu. Wykonawca 
oświadcza, że nie będzie wykonywał nadzoru nad sposobem korzystania z utworu 
(nadzoru autorskiego), także w postaci zmienionej lub we fragmentach, a także, że nie 
będzie korzystał z prawa do oznaczania utworu, w szczególności danymi twórców, za 
wyjątkiem przypadków wykonywania nadzoru autorskiego nad utworami 
architektonicznymi 
i architektoniczno-urbanistycznymi, który to nadzór będzie sprawowany zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca oświadcza, że uzyskał 
odpowiednie zgody i upoważnienia w powyższym zakresie od twórców uprawnionych 
z tytułu osobistych praw autorskich i jest uprawniony do złożenia takich oświadczeń 
i zobowiązań także na rzecz i w imieniu twórców. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 
prawa autorskiego, w szczególności w zakresie wynikającym z ust. 1-3. 

5. W stosunku do jakichkolwiek rozwiązań stworzonych przez Wykonawcę w związku 
z realizacją Umowy, które to rozwiązania mogą być przedmiotem ochrony na podstawie 
prawa własności przemysłowej, w szczególności jako wynalazek chroniony patentem, 
wzór użytkowy lub wzór przemysłowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 
uzyskania praw własności przemysłowej, w szczególności do uzyskania patentu, prawa 
ochronnego lub prawa z rejestracji, bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności 
umożliwiających zgłoszenie patentowe na terytorium Unii Europejskiej. Wykonawca jest 
zobowiązany także do zachowania ich w poufności. 

6. Z momentem przyjęcia przez Zamawiającego, bez konieczności składania jakichkolwiek 
dalszych oświadczeń: 

a) w przypadku utworów i innych dóbr niematerialnych - następuje nabycie praw 
i uzyskanie wszelkich zezwoleń, licencji, zgód i upoważnień, zgodnie 
z postanowieniami Umowy, 



ZAŁĄCZNNIK NR 2 DO SIWZ: WZÓR UMOWY 

Projekt Umowy  wersja nr 1 z dnia 08.07.2019 r.           Strona 12 z 19 

 

b) jeżeli w związku z wykonywaniem Umowy, dostarczane Zamawiającemu są 
przedmioty materialne, w szczególności nośniki i egzemplarze utworów, 

Zamawiający nabywa własność tych przedmiotów. 

7. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego i w formie przez niego 
ustalonej, do potwierdzenia nabycia przez Zamawiającego na mocy Umowy wszelkich 
praw, w szczególności autorskich praw majątkowych i praw do uzyskania patentu oraz 
uzyskania zezwoleń, zgód lub upoważnień, a także do składania innych oświadczeń lub 
przedkładania dokumentów dotyczących wszelkich okoliczności faktycznych lub prawnych 
w zakresie dóbr niematerialnych lub praw własności, w tym informacji o twórcach 
rozwiązań. 
W szczególności Wykonawca oświadcza, że w związku z przeniesieniem praw do dóbr 
niematerialnych oraz możliwością przenoszenia takich praw na dalsze podmioty, jego 
intencją jest przeniesienie wszelkich praw i interesów do pełnego korzystania z takich 
dóbr. W przypadku, w którym zgodnie z jakimikolwiek regulacjami prawnymi, którym 
podlegają wskazane w niniejszym punkcie podmioty, nie jest możliwe lub skuteczne 
przeniesienie praw majątkowych lub osobistych lub interesów do dóbr niematerialnych w 
zakresie lubw sposób określony w Umowie, w tym ze względu na charakter praw lub 
formę przeniesienia lub upoważnienia, Wykonawca złoży dodatkowo wszelkie niezbędne 
dokumenty, podpisy, potwierdzenia, oświadczenia, które to umożliwią w pełnym możliwym 
zakresie, z zachowaniem intencji i celów wynikających z niniejszej Umowy. 

8. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy obejmuje wszystkie świadczenia Wykonawcy 
wskazane w niniejszym paragrafie, w szczególności przeniesienie autorskich praw 
majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym w ramach wykonania 
zobowiązania do przeniesienia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji, które 
nie są znane w chwili zawarcia umowy, przeniesienie praw do uzyskania praw do patentu, 
prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, udzielenie wszelkich zgód, zezwoleń i 
upoważnień oraz wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę. Wykonawca oświadcza 
także, że wynagrodzenie, o którym mowa w Umowie, obejmuje wszelkie wynagrodzenie 
twórcy z tytułu stworzenia rozwiązania podlegającego ochronie, w szczególności 
patentowej, które w takim przypadku jest zobowiązany uiścić lub uregulować z twórcą we 
własnym zakresie. Wynagrodzenie umowne obejmuje również wynagrodzenie za 
przeniesienie własności egzemplarzy nośników. 

9. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. Jeżeli dokumentacja będzie przekazywana w częściach, 
przejście autorskich praw majątkowych następuje wraz z przekazaniem poszczególnych 
części. 

10. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości 
i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr 
osobistych, oraz praw wynikających z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.). Wykonawca oświadcza 
również że osobiste i majątkowe prawa autorskie jak również prawa do wynalazku 
dotyczące przedmiotu umowy nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że przedmiot umowy nie był publicznie 
rozpowszechniony lub udostępnione za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu 
lub rozpowszechniania. 

11. Gdyby oświadczenie Wykonawcy określone w ust. 10 powyżej okazało się nieprawdziwe, 
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego 
oraz do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody, w tym także utraconych 
przez Zamawiającego korzyści. 

12. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie, 
których prawa autorskie bądź prawo do wynalazku zostały naruszone w związku 
z realizacją niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest się do całkowitego 
zaspokojenia roszczeń osób trzecich wynikających z tych naruszeń oraz do zwolnienia 
z obowiązku uiszczenia tych świadczeń przez Zamawiającego. 
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13. Obowiązek zaspokojenia roszczeń, o których mowa w ust. 12 dotyczy także innych 
kosztów jakie Zamawiający poniesie w związku z dochodzeniem przed sądem roszczeń 
przez osoby trzecie, w tym kosztów sądowych oraz kosztów poniesionych w związku z 
ustanowieniem pełnomocnika. 

 
§ 13 

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010). 

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: 

a) 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, 

b) ujawnienia tylko niezbędnej części informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zamawiającego, 

c) 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. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego zwrotu wszelkich nośników informacji 
(papierowych elektronicznych) otrzymanych od Zamawiającego zawierających 
informacje poufne, bezpośrednio po ich wykorzystaniu do celu, określonego w Umowie. 
Obowiązek zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy obowiązuje przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy oraz bezterminowo po jej rozwiązaniu bez względu na 
przyczynę i sposób jej rozwiązania. 

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu 
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu, 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 
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50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), bez ograniczeń limitowych 
dotyczących kar umownych z innych tytułów. 

9. W przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej, o której mowa wyżej, 
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania 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. 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. 

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

4. W przypadku niewypełnienia zobowiązania z ust. 3, korespondencję wysłaną pod adres 
wskazany w Umowie uważa się za doręczoną skutecznie. 

5. 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. 

6. Strony postanawiają, że w sytuacji opisanej w ust. 5,  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. 

7. 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 21 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pisma. 

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za 
wyjątkiem § 2 ust. 3. 

9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 
przepisy prawa, a w szczególności ustawy Kodeksu Cywilnego. 

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

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 



ZAŁĄCZNNIK NR 2 DO SIWZ: WZÓR UMOWY 

Projekt Umowy  wersja nr 1 z dnia 08.07.2019 r.           Strona 15 z 19 

 

 
§ 15 

Załączniki do Umowy 
 
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 
Nr …. - Zakres prac  
Nr …. - Wzór Karty gwarancyjnej 
Nr …. - Wytyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  dla Projektanta 
Nr …. - KRS/wypis z CeiDG Wykonawcy 
 
 
 
WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY:  
 
………………………………                                                       ……………………………. 
         
………………………………                                                       ……………………………. 
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Załącznik nr .. do Umowy: 

Wzór Karty Gwarancyjnej  

 
sporządzona w dniu  .................................................. 

1. Zamawiający : PWPW S.A. ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa 
 

2. Wykonawca   ................................... 
 

3. Umowa/Zlecenie (nr, z dnia):  ................................... 
 
4. Przedmiot umowy/zlecenia: 
 
……………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………...……………… 
……………………………………………………………………………...………………… 
……………………………………………………………………………...………………… 
……………………………………………………………………………...………………… 
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy/zlecenia, zwanego dalej 

przedmiotem gwarancji:   
……………………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………………...………………… 
……………………………………………………………………………...………………… 
……………………………………………………………………………...………………… 
……………………………………………………………………………...………………… 
……………………………………………………………………………...………………… 
……………………………………………………………………………...………………… 
……………………………………………………………………………...………………… 
……………………………………………………………………………...………………… 
6. Data odbioru końcowego: dzień ............. miesiąc ........................... rok 

................... 
 
7. Ogólne warunki gwarancji jakości 

 
7.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot 

gwarancji został wykonany zgodnie z umową/zleceniem, zasadami wiedzy 
technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi oraz z przepisami prawa 
 i normami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady  

w wykonanej dokumentacji projektowej. 
 

7.3. Okres gwarancji wynosi ……………… miesięcy, licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego (jeśli na wybrane elementy przedmiotu 
gwarancji są różne okresy gwarancji, należy je wymienić w załączniku 
do niniejszej karty). 

 
7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego 

usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym. 
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7.5. 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.  

 
7.6. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany dokonywane 

są w ramach wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie 
umowy / zlecenia wykonania przedmiotu umowy / zlecenia, bez konieczności 
ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów. 

 
7.7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykryciu wady lub usterki nie później 

niż 5 dni roboczych po jej wykryciu. Dla zachowania terminów, o których 
mowa w niniejszej karcie gwarancyjnej, wystarczającym jest nadanie 
w powyższym terminie listu poleconego na adres korespondencyjny 
Wykonawcy 
…………………………………………………………………………………..……. 
Za powiadomienie o wadzie lub usterce uważa się również pismo przesłane 
faksem na wskazany numer Wykonawcy, lub e-mail. 

7.8. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 
1) Wykonawca przystąpi do usuwania wad niezwłocznie , jednak nie później 

niż w terminie do 5 dni roboczych, 
Termin usunięcia wad- do 10 dni roboczych. 
W tym terminie Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszystkie 
skutki wystąpienia wady. 

2) usunięcie wad lub usterek należy potwierdzić protokolarnie. 
 

7.9. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad zgodnie pkt 7.8. 
lub nie usunie wad lub usterek w terminie, Zamawiający uprawniony będzie  
do naliczenia kar umownych, żądania naprawienia szkody wyrządzonej na 
skutek zaistnienia wad oraz według swojego wyboru: 
1) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, 
2) powierzenia usunięcia wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 
 

7.10. Jeżeli wady są istotne i wady te usunąć się nie dadzą lub gdy z okoliczności 
wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, 
Zamawiający uprawniony będzie do: 
1) odstąpienia od umowy/zlecenia, 
2) żądania zapłaty kary umownej, 
3) żądana obniżenia wynagrodzenia umownego. 

Każde z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru 
Zamawiającego, oddzielnie lub łącznie z pozostałymi, za wyjątkiem 
odstąpienia od umowy/zlecenia i żądania obniżenia wynagrodzenia, które 
to uprawnienia nie mogą być dochodzone jednocześnie. 

 
7.11. Jeżeli wady lub usterki nie są istotne, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy obniżenia zapłaconego wynagrodzenia, zapłaty odpowiedniej 
kwoty tytułem naprawienia szkody oraz kary umownej. 



ZAŁĄCZNNIK NR 2 DO SIWZ: WZÓR UMOWY 

Projekt Umowy  wersja nr 1 z dnia 08.07.2019 r.           Strona 18 z 19 

 

7.12.  W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania 
wadliwej części dokumentacji projektowej na nowo, termin gwarancji biegnie 
na nowo od chwili wykonania prac projektowych lub usunięcia wad. 

7.13. W innych przypadkach, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 
którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający  
z gwarancji nie mógł korzystać. 

 
7.14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które 

spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 
 

8.1. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za powstałą dokumentację projektową. 

 
Warunki gwarancji podpisali: 
 
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: 
 
Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego: 
przy udziale: 
1) Biuro Utrzymania Ruchu  -    
2) Biura Inwestycji i Remontów    
3) Użytkownika -   
 
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
 
1. …………………………………… 

 
1. …………………………………… 

 
2. ……………………………………. 

 
2. ……………………………………. 

 



ZAŁĄCZNNIK NR 2 DO SIWZ: WZÓR UMOWY 

Projekt Umowy  wersja nr 1 z dnia 08.07.2019 r.           Strona 19 z 19 

 

Załącznik nr ………… do Umowy nr …………………… 

 

 

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. 


