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UMOWA Nr: .............................. 
 
 
zawarta w Warszawie w dniu ......................... 2019 r. pomiędzy: 
 
Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sanguszki 1, 
00-222 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000062594, NIP 525-000-10-90, REGON 011836796, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 130.650.380,00 zł, w całości wpłaconym, którą reprezentują: 

  
................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
 
................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  
następującej treści: 

 
§ 1. 

Wykonawca oświadcza, że przedmiotem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej  
jest projektowanie budowlane i technologiczne oraz, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę 
pracowników z niezbędnymi dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy 
(zwanej dalej „Umową”) uprawnieniami budowlanymi, w tym w zakresie projektowania. 

 
§ 2. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „ocenę stanu 
technicznego oraz kompleksowego projektu wykonawczego remontu komór 
ciepłowniczych K-4 i K-5 usytuowanych na trasie rurociągu Pary EC Żerań-PWPW”. 

2. Wymagania Zamawiającego oraz szczegółowy zakres prac projektowych przedstawia 
Załącznik nr 1 do Umowy. Załącznik stanowi integralną część Umowy.  

3. Obowiązki Wykonawcy obejmują wszystkie czynności projektowe i formalno-prawne, 
konieczne do przedłożenia Zamawiającemu kompletnych projektów wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami wymaganymi przepisami w zakresie niezbędnych 
prac inwestycyjno-remontowych umożliwiających osiągnięcie wymagań Zamawiającego. 

4. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zdefiniowanie zakresu prac 
projektowych i pomocniczych oraz działań formalno-prawnych, w sposób zapewniający 
otrzymanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów zezwalających na 
wykonanie prac według opracowanej dokumentacji projektowej (wykonawczej). 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.  

5. Wykonawca oświadcza, że będzie uwzględniał sugestie Zamawiającego odnośnie 
rozwiązań projektowych w poszczególnych branżach, jeżeli te będą mogły być poprawnie 
realizowane technicznie i będą uzasadnione od strony techniczno-ekonomicznej. 
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                                                                      § 3. 
1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu Umowy Strony ustaliły na dzień zawarcia Umowy. 
2. Termin wykonania przedmiotu Umowy Strony ustaliły następująco: 

2.1. Etap I (Ocena stanu technicznego) – w terminie ….. dni kalendarzowych od daty 
zawarcia Umowy, 

2.2. Etap II (Projekt wykonawczy) – w terminie …… dni kalendarzowych od daty odbioru - 
zatwierdzenia koncepcji projektowej bez uwag przez Zamawiającego. 

3. Okres opiniowania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie wlicza się do terminu 
realizacji poszczególnych etapów.  

4. 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. Z tytułu 
wstrzymania prac projektowych Wykonawcy nie przysługują  żadne roszczenia 
o wynagrodzenie, odszkodowawcze, zwrot kosztów.  

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

6. 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, klęski żywiołowe, działania wojenne, 
pożary, epidemie uniemożliwiające całkowite lub częściowe wypełnienie zobowiązań 
wynikających z Umowy. 

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

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonej dokumentacji 
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 
Zamawiającemu poprawionej wersji dokumentacji w terminie 3 dni od daty otrzymania 
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 
 

§ 4. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością przy 
uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności zgodnie 
z treścią Umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi 
normami i przepisami.  

 
§ 5. 

Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski nad wykonywaniem zadania realizowanego według 
projektów stanowiących przedmiot Umowy, w ramach wynagrodzenia za przedmiot Umowy, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego. Szczegółowe 
zasady sprawowania nadzoru autorskiego określone zostały w § 6. 

 
§ 6. 

1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do udzielania 
wyjaśnień i wskazówek, sporządzania dodatkowych rysunków, opiniowania wniosków 
dotyczących zasadności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, wprowadzania do 
projektu rozwiązań zamiennych (uszczegółowień lub uzupełnień) w stosunku do przyjętych 
w projektach w każdym przypadku zgłoszenia i uzasadnienia przez Zamawiającego takiej 
konieczności. Podczas realizacji robot budowlanych na podstawie projektów będących 
przedmiotem Umowy – do udziału w komisjach, nadzorach technicznych, naradach 
koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego oraz do udziału w odbiorze 
końcowym po zakończeniu realizacji robót (jeśli zajdzie taka potrzeba)  zakończonym 
podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 

2. Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, o jakim mowa w ust. 
1, będzie odbywał się drogą mailową oraz pod następującymi warunkami: 
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1) Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych ustosunkuje się do zmian czy rozwiązań 
zamiennych w sposób określony w ust.1 zdanie pierwsze; 

2) Zamawiający będzie z wyprzedzeniem 2 dni roboczych zawiadamiał Wykonawcę 
o terminie wymaganej obecności; Wykonawca zobowiązuje się wówczas uczestniczyć 
w spotkaniu zgodnie z ust. 1 zdanie drugie; 

3) 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. 

3. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z czynności określonych w pkt 1) lub 2) lub 
3), Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną za każdorazowe takie 
zdarzenie w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). 

4. Za dzień roboczy Strony uznają dni od poniedziałku do piątku bez dni ustawowo wolnych 
od pracy.  
 

§ 7. 
Wykonawca będzie wykonywał czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością uzależnioną 
od postępu robót. 
 

§ 8. 
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 prawo do korzystania 
i rozporządzania tymi utworami, a także prawo do dokonywania zmian, skrótów, przeróbek, 
uzupełnień, opracowań tych utworów wraz z prawem do wyłącznego zezwalania 
na  wykonywanie autorskiego prawa zależnego, w szczególności na następujących polach 
eksploatacji: 
1) użytkowania na własny użytek, użytek jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadania, o którym mowa w § 5; 
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; wprowadzania do pamięci komputera i sieci komputerowych;   

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

4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 3 –
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym; 

5) w przypadku oprogramowania, w tym w odniesieniu do jego kodów źródłowych wraz 
z ich opisem i komentarzami i innymi informacjami, w szczególności oprogramowania 
służącego do obsługi przedmiotu Umowy wskazanego w § 2, zaimplementowanego 
w przedmiocie Umowy wskazanym w § 2 lub związanego z nim w jakikolwiek sposób, 
na polach eksploatacji takich jak:  

− trwałe lub czasowe zwielokrotnienie 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; 

− tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 
w programie komputerowym;  

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

6) wprowadzania przez Zamawiającego lub osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego  
zmian, skrótów, przeróbek, uzupełnień, opracowań, sporządzania wersji 
obcojęzycznych bez względu na ilość egzemplarzy wytworzonych w związku 
z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: rysunki, wykresy, 
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obliczenia oraz korzystania i rozporządzania utworami po wprowadzeniu ww. zmian, 
skrótów, przeróbek, uzupełnień, opracowań i wersji. 

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 przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 
prawa autorskiego, w szczególności w zakresie wynikającym z ust. 1-2. 

4. 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 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 lub 
w 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 Umowy. 

5. 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,  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,  które w takim przypadku jest zobowiązany uiścić lub 
uregulować z twórcą we własnym zakresie. Wynagrodzenie umowne obejmuje również 
wynagrodzenie za przeniesienie własności egzemplarzy i nośników. 

6. 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. 

7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości 
i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr 
osobistych. Wykonawca oświadcza również że osobiste i majątkowe prawa autorskie 
nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.  

8. Gdyby oświadczenie Wykonawcy określone w ust. 7 powyżej okazało się nieprawdziwe, 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody, 
w tym także utraconych przez Zamawiającego korzyści. 

9. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie, 
których prawa autorskie zostały naruszone w związku z realizacją 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. 

10. Obowiązek zaspokojenia roszczeń, o których mowa w ust. 9 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. 

11. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania lub nie będzie wykonywał 
terminowo lub z należytą starannością czynności w ramach nadzoru autorskiego, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy i powierzenia pełnienia 
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nadzoru autorskiego osobie trzeciej nad realizacją zadania określonego w § 5. W związku 
z powyższym Wykonawca wyraża zgodę na powierzenie pełnienia nadzoru autorskiego 
osobie trzeciej i nie będzie wnosił do Zamawiającego żadnych roszczeń wynikających  
z tego tytułu. Wykonawca wyraża zgodę na takie powierzenie pełnienia nadzoru 
autorskiego osobie trzeciej także w przypadku wygaśnięcia Umowy, o którym mowa w § 9 
ust. 5 oraz w przypadku odstąpienia w części do Umowy na wcześniejszym etapie jej 
realizacji. Z prawa do odstąpienia od Umowy z ww. powodu, Zamawiający może skorzystać 
w terminie do 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie 
do dokumentacji projektowej przez osobę trzecią wszelkich niezbędnych poprawek 
wynikających z błędów projektowych, a także uzupełnień, zmian, przeróbek wynikających 
z potrzeb Zamawiającego i rozwiązań zamiennych, bez utraty praw z udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji.  

13. Wykonawca oświadcza, że posiada upoważnienie projektantów, którym przysługują 
autorskie prawa osobiste do dokumentacji projektowej, do złożenia w ich imieniu 
oświadczeń, o których mowa w ust. 11 i 12, a także § 15 ust. 2 i w przypadku odstąpienia 
w części do Umowy na wcześniejszym etapie jej realizacji oraz działając we własnym 
imieniu Wykonawca zapewni, aby ww. projektanci nie występowali z roszczeniami 
wynikającymi z posiadanych przez niech praw autorskich osobistych w związku 
z powierzeniem przez Zamawiającego nadzoru autorskiego osobie trzeciej oraz 
wprowadzeniem wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, także w trybie § 15 ust. 2 
i w przypadku odstąpienia w części do Umowy na wcześniejszym etapie jej realizacji.     

 
§ 9. 

1. Wykonawca za należyte wykonanie przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości ……….…..…………… zł netto (słownie złotych: 
………………………………………………….), do którego doliczony zostanie podatek VAT 
zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z 
ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że 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 prawem do wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz 
za przeniesienie własności nośnika/nośników, na których utrwalony został przedmiot 
Umowy i pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wskazanym w Umowie.  

3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w 2 ratach, po otrzymaniu przez Zamawiającego 
faktury VAT wystawionej na podstawie protokołów odbioru (częściowego i końcowego) za 
należycie wykonany przedmiotu Umowy, w następujący sposób: 
a) I rata (Ocena stanu technicznego) – w kwocie …………………. zł netto + podatek 

VAT - płatna po wykonaniu dokumentacji wskazanej w § 3 ust. 2 pkt. 2.1 oraz odbiorze 
jej (bez uwag) przez Zamawiającego, na podstawie podpisanego (bez uwag) protokołu 
wykonania etapu I. 

b) II rata (Projekt wykonawczy) – w kwocie …………………. zł netto + podatek VAT - 
płatna po wykonaniu dokumentacji wskazanej w § 3 ust. 2 pkt. 2.2 oraz odbiorze jej 
(bez uwag) przez Zamawiającego, na podstawie podpisanego (bez uwag) protokołu 
wykonania etapu II. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy zostanie zapłacone przelewem na podstawie faktur 
VAT. Z płatności na podstawie pierwszej faktury będzie potrącona Wykonawcy kwota 
tytułem kaucji gwarancyjnej w wysokości 10% wartości netto Umowy (bez podatku VAT) 
określona w § 9 ust. 1.  

5. Jako zabezpieczenie właściwego wykonania zobowiązań z tytułu Umowy oraz pełnienia 
nadzorów autorskich Wykonawca ustanawia  na rzecz Zamawiającego kaucję gwarancyjną 
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, wyrażając zgodę na jej 
przekazanie Zamawiającemu w sposób określony  w ust. 4 powyżej. Z kwoty kaucji 
gwarancyjnej Zamawiający ma prawo potrącić przysługującą mu wierzytelność z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym zobowiązań 
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wynikających z rękojmi za wady i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji oraz kar 
umownych.  

6. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 4, zwolniona będzie (na wniosek Wykonawcy) 
po upływie 24 miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego 
wykonania Umowy.  

7. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy będzie płatne przelewem w ciągu 30 dni 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek 
Wykonawcy: ……………………………………………………………….. 

8. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz posiada NIP 

……………………… 
10. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i posiada 

NIP 525-000-10-90. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody w przypadku, gdy Zamawiający 

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

12. W przypadku odstąpienia od Umowy w toku pełnienia nadzoru autorskiego albo 
zaprzestania pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych rozliczenie 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 lit. a) i lit. b) będzie proporcjonalne do okresu i 
zakresu wykonanych należycie usług, przy założeniu że 10 % tego wynagrodzenia stanowi 
wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego 

  
 § 10. 

1. 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; 

2) Na podstawie sprawdzonej i zweryfikowanej przez inspektora nadzoru Zamawiającego 
wyceny projektowej, kwota ryczałtowa, o której mowa w § 9 ust. 1, zostanie 
pomniejszona o wartość niewykonanych prac projektowych; 

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 § 9 ust. 1 zostanie 
powiększona o wartość tych prac projektowych. 

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

 
§ 11. 

1. 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 
roboczych po stwierdzeniu potrzeby ich wykonania, pismem na adres Zamawiającego. 

2. Po potwierdzeniu przez 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, które znajdują zastosowanie w Umowie, jeśli ich wartość nie 
przekracza 20% kwoty wymienionej w § 9 ust. 1. 

3. 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. 1 lub 
2) mieszczą się one w zakresie zawartym w przedmiocie Umowy lub 
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3) Zamawiający nie potwierdził konieczności ich wykonania i nie zlecił ich wykonania 
odrębnym zamówieniem. 

 
 

§ 12. 
1. Wykonawca przekaże protokolarnie przedmiot Umowy Zamawiającemu do opiniowania  

w 3 egzemplarzach (wersja papierowa) i na nośniku (płyta CD).Wersja elektroniczna 
powinna być przekazana na trwałym nośniku danych zarówno w formie edytowalnej, jak  
i nieedytowalnej. Ponadto wersja elektroniczna dokumentacji 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 projektów w ciągu 3 dni roboczych od ich przekazania. 

 
§ 13. 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy, także w zakresie 
podpisywania protokołów odbioru, jest: ……………………….…..tel. ………………….……. 
e-mail ……………………… 

2. Osobą prowadzącą sprawę ze strony Zamawiającego, także w zakresie  
podpisywania protokołów odbioru, jest .……..……………..……tel.………………….……… 
e-mail………………………. 

 
§ 14. 

1. Z wyjątkiem przypadków będących następstwem działania „Siły wyższej”, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy. 
Wysokość kary umownej w przypadku przekroczenia terminu wykonania  przedmiotu 
Umowy określonego w § 3 ust. 2 Strony ustalają na 0,5% za każdy dzień opóźnienia liczony 
od całości wynagrodzenia netto, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia 
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. 

3. Za odstąpienie od Umowy, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% 
wartości netto kwoty ryczałtowej określonej w § 9 ust. 1, co nie wyłącza prawa 
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda przewyższa 
wysokość kary umownej.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia noty księgowej, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić kwotę kary umownej z należności przysługującej 
Wykonawcy bezpośrednio przy jej zapłacie.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu opóźnienia Wykonawcy, Zamawiający 
zachowuje prawo do naliczenia zarówno kary za opóźnienie za okres do daty odstąpienia 
od Umowy, jak i kary za odstąpienie od Umowy z tym, że kara za odstąpienie od Umowy 
wynosi w takim przypadku 10 % wartości netto kwoty ryczałtowej określonej w § 9 ust. 1, 
co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy 
szkoda przewyższa wysokość kary umownej.  

7. Zamawiający – niezależnie od prawa do odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów 
Kodeksu cywilnego i przepisów o prawie autorskim – zastrzega sobie prawo 
do natychmiastowego odstąpienia od Umowy w całości lub w części bez odszkodowania 
na rzecz Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia opóźnień z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  zagrażających ukończeniu przedmiotu Umowy 
w terminie określonym w § 3 lub też w przypadku opóźnień z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, przekraczających terminy określone w § 3, 
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co uprawnia Zamawiającego także do zgłoszenia roszczeń, o których mowa w ust. 3. 
Z prawa do odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma prawo skorzystać w terminie do 250 
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.  

8. Dzień podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez uwag, jest dniem 
wykonania całości przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Wykonawca zachowuje prawo 
do wynagrodzenia za odebrany do dnia odstąpienia od Umowy przedmiot Umowy, zaś 
Zamawiający ma prawo zatrzymać i korzystać z dokumentacji projektowej i pozostałego 
zakresu odebranych prac do daty odstąpienia od Umowy. W takim przypadku, autorskie 
prawa majątkowe wraz z prawem do wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego 
prawa zależnego, o których mowa w § 8, do utworów odebranych do daty odstąpienia 
od Umowy, przechodzą na Zamawiającego w całym zakresie określonym w § 8 z dniem 
odbioru tych utworów. Uprawnienia z gwarancji i rękojmi za wady w stosunku do ww. 
odebranych prac, Zamawiający może wykonywać od daty ich odbioru.  

 
§ 15. 

1. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
na wykonaną dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot Umowy na okres 24 
miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

2. W przypadku braku usuwania przez Wykonawcę błędów z dokumentacji projektowej 
w ramach udzielonej gwarancji albo w ramach rękojmi za wady, w terminie określonym  
w § 17, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.   

 
§ 16. 

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu Umowy do przedstawienia 
Zamawiającemu, przynajmniej na 10 dni przed przystąpieniem do realizacji Umowy, 
dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz 
odpowiedzialności cywilnej projektanta.  

2. Szczegóły dotyczące wymogu i warunków zawarcia umów ubezpieczenia zawarte są  
w Załączniku nr 3 i 4 do Umowy (Wytyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 
Wytyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów, architektów lub 
inżynierów budownictwa). Polisy ubezpieczenia muszą uzyskać wcześniej akceptację 
Zamawiającego.  

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał ważne ubezpieczenie OC zarówno  
w trakcie realizacji przedmiotowej Umowy, jak również w okresie udzielonej gwarancji. 

4. W przypadku, gdy szkody powstałe w związku z realizacją Umowy nie zostaną pokryte  
z polisy ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich szkód.  

5. Ubezpieczenie OC Wykonawcy swoim zakresem powinno obejmować szkody rzeczowe, 
osobowe i czyste straty finansowe Zamawiającego powstałe w związku z wykonywaniem 
wszelkich czynności będących przedmiotem Umowy.  

 
§ 17. 

1. Wykonawca zapewnia, że jeśli w czasie trwania okresu gwarancyjnego na wykonane 
według projektów instalacje i roboty, wystąpią nieprawidłowości wynikające z rozwiązań 
projektowych wykonanych w ramach przedmiotu Umowy, dokona w ramach wynagrodzenia 
umownego, rozwiązań zamiennych w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia 
przez Zamawiającego, a także pokryje poniesione przez Zamawiającego szkody. 

2. W ramach rękojmi za wady Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za wady 
wykonanych robót będących następstwem wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej.  

 
 

§ 18. 
Wykonawca jak i jego pracownicy i współpracownicy zobowiązani są do zachowania  
w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych 
posiadających wartość gospodarczą, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
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Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), które pozyskali 
w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego, a ujawnienie których bez 
zgody Zamawiającego, mogłoby narazić Zamawiającego na szkody. Wykonawca zobowiąże 
swoich projektantów oraz inne osoby, którymi będzie posługiwał się podczas wykonywania 
przedmiotu Umowy do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, zarówno w trakcie wykonywania Umowy, jak też po jej zakończeniu. 
Na okoliczność realizacji przedmiotowej umowy strony zawarły „Umowę o zachowaniu 
poufności”. 

 
 

§ 19. 
1. Wykonawca jak i jego pracownicy i współpracownicy, są zobowiązani do przestrzegania 

zasad określonych w instrukcjach i regulaminach obowiązujących u Zamawiającego,  
a w szczególności do zasad ruchu osobowego i materiałowego obowiązującego 
na  terenie Zamawiającego - zgodnie z Regulaminem ruchu osobowego i Regulaminu 
ruchu materiałowego oraz systemu przepustek w PWPW S.A., w tym do: 
1) składania w Biurze Ochrony i Bezpieczeństwa Zamawiającego za pośrednictwem 

osoby wyznaczonej przez Zamawiającego listy osób przewidzianych do realizacji prac 
projektowych (pomiarowych, inwentaryzacyjnych, badawczych, itp.), zawierającej 
niezbędne dane do wydania przepustek uprawniających do wejścia/wyjścia  
na i z terenu Zamawiającego;  

2) zgłoszenia na dwa dni wcześniej  listy osób do prowadzenia na terenie Zamawiającego 
prac projektowych (pomiarowych, inwentaryzacyjnych, badawczych, itp.); 

3) przestrzegania przepisów obowiązującego na terenie Zamawiającego Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania w zakresie jakości wyrobów i usług, środowiska, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; 

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

5) zatrudniania do prac wykonawczych na terenie Zamawiającego, wyłącznie 
pracowników z obywatelstwem polskim i niekaranych; 

6) sporządzenie wykazu narzędzi, urządzeń itp. wnoszonych na teren Zamawiającego 
i wynoszonych z jego terenu oraz przekazanie wykazu za pośrednictwem osoby 
wyznaczonej przez Zamawiającego do Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego; 

7) zgłaszanie każdorazowo do Szefa Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego, 
za pośrednictwem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego, imiennej listy 
pracowników/współpracowników wykonujących pracę w godzinach popołudniowych 
po godz. 15.00 i dniach wolnych od pracy; 

8) zgłaszanie do Szefa Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego, za pośrednictwem 
osoby wyznaczonej przez Zamawiającego, wjazdu pojazdu na teren Zamawiającego. 
Listy imienne i rzeczowe wymagają zatwierdzenia przez nadzorującego prace 
z ramienia Zamawiającego; 

9) powiadamiania Zamawiającego o podejmowaniu prac stwarzających zwiększone 
zagrożenie dla otoczenia lub wystąpienia ryzyka zawodowego; 

10) powiadamiania Stanowiska Monitoringu i Kierowania Zamawiającego (tel. 22-235-
2500) o każdym przypadku wystąpienia zwiększonego zagrożenia dla ludzi 
lub środowiska; 

11) bieżącego utrzymania należytego porządku na terenie prowadzonych prac, zapleczu 
budowy i drogach transportu. 

2. Jeżeli Wykonawca  przekaże Zamawiającemu dane osobowe swoich 
pracowników/współpracowników w zakresie określonym  w ust. 1, Zamawiający 
oświadcza, że wykorzysta te informacje  w sposób zgodny z niniejszą Umową do celów 
z niej wynikających.  
Wykonawca zobowiązuje się przekazać wszelkie stosowne zawiadomienia/informacje, 
niezbędne w  celu ich przekazania Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami prawa ochrony danych osobowych w tym  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, zwanego 
dalej RODO. 

3. Wykonawca, przed udostępnieniem danych osobowych pracowników/współpracowników 
poinformuje każdą z tych osób, że:  

1) z chwilą udostępnienia danych osobowych pracowników/współpracowników 
Administratorem ich danych osobowych jest Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych S.A.   z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1. 

Z administratorem można się skontaktować:  
a) listownie: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, 
b) elektronicznie na adres: pwpw@pwpw.pl, 
c) telefonicznie: centrala 22 235 20 00. 

2) 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.   

3) Dane będą przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu  realizacji umowy. 
b) 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 

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

5) dane osobowe mogą być przekazywane: 
a) podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług w szczególności 

dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim, operatorom 
pocztowym. 

b) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających administratora w 
dochodzeniu należnych roszczeń w szczególności kancelariom prawnym,  

c) organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 

6) pracownikom/współpracownikom przysługuje prawo dostępu do danych 
osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  

7) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, pracownikom/współpracownikom 
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych 
osobowych.  

8) pracownikom/współpracownikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

9) dane osobowe pracowników/współpracowników 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. 

10) podanie danych jest  dobrowolne, ale niezbędne  do realizacji celów dla których 
zostały zebrane. 

 
4. W przypadku niestosowania się Wykonawcy jak również jego pracowników 

lub współpracowników do któregokolwiek z zapisów określonych w ust. 1, Wykonawca 
zostanie obciążony przez Zamawiającego każdorazowo karą umowną w wysokości 

mailto:pwpw@pwpw.pl
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1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz Zamawiającemu przysługuje prawo 
do dochodzenia odszkodowania w przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej 
szkody. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o każdym przypadku niezastosowania się Wykonawcy bądź jego pracowników 
lub współpracowników do postanowień określonych w ust. 1.  

 
§ 20. 

 
1. Niezależnie od postanowień § 19, każda ze Stron oświadcza, że udostępnione drugiej 

Stronie, w związku z zawarciem Umowy, dane osobowe osób podpisujących Umowę oraz 
osób wyznaczonych do współpracy, w tym  określonych w § 13: 
a) będą wykorzystywane przez tę drugą Stronę wyłącznie na potrzeby podpisania Umowy 

i realizacji współpracy między Stronami, o której mowa w niniejszej Umowie, 
b) obejmują dane zwykłe tj. imię, nazwisko, stanowisko/funkcja, służbowy nr telefonu, 

służbowy adres e-mail,  
c) są niezbędne drugiej Stronie oraz będą administrowane przez tę drugą Stronę 

adekwatnie do wynikających z potrzeb określonych w lit. a) powyżej i szczególnych 
zadań odnoszących się do konkretnych stanowisk lub funkcji, 

d) mogą być przetwarzane przez drugą Stronę, po zakończeniu współpracy, 
administrowane i wykorzystywane w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony ewentualnych roszczeń. 

2.  Każda ze Stron oświadcza, że poinformuje osoby, które nie podpisywały Umowy,  o fakcie 
udostępnienia ich danych osobowych drugiej Stronie w związku z Umową oraz 
o przysługujących tej osobie w związku z tym prawach wynikających z obowiązujących 
w tym zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności o fakcie, że 
z chwilą udostępnienia drugiej Stronie danych osobowych, Strona ta staje się 
Administratorem udostępnionych danych osobowych w rozumieniu RODO  

3. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i inne właściwe przepisy prawa. 

§ 21. 
 

1. Wszystkie zmiany Umowy muszą zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności za wyjątkiem § 3 ust. 3. 

2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających 
z Umowy na osoby trzecie.  

 
 § 22. 

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

 
§ 23. 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 
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Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Zakres prac. 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
Załącznik nr 3 – Wytyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  
Załącznik nr 4 – Wytyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów, architektów 

lub inżynierów budownictwa. 
Załącznik nr 5 – Protokół odbioru końcowego/częściowego dokumentacji projektowej. 
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