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U M O W A  NR PWPW S.A./……………………… 

zawarta w Warszawie dnia …………… 2020 r. pomiędzy następującymi Stronami: 

Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, (00-222), przy ul. Sanguszki 1, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 

130 650 380,00 PLN wpłaconym w całości, pod numerem KRS 0000062594, NIP 525 000 10 90, 

REGON 011836796, reprezentowaną przez: 

1) ........................................................... 

2) ........................................................... 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………..……. z siedzibą w ……………………., (kod pocztowy), przy ul. ………………., 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla ………………………………. w ………………….…………. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS ……………….., NIP …………………, REGON ………………………….., 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………. 

zwanego dalej „Wykonawcą”. 

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

„Stroną”. 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

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

określonego w Umowie, wszelkie prace niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy: wykonanie dwóch 

odrębnych projektów wykonawczych PW remontu pomieszczeń produkcyjnych nr 323 i 251 

w obiektach PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30 w Warszawie. Szczegółowy zakres prac zastał 

określony w Zakresie Prac stanowiącym Załącznik nr 1 do 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, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia 

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

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 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 do projektowania 

w specjalnościach przewidzianych w Zakresie Prac stanowiącym Załącznik nr 1. 

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

1) Wszystkie czynności projektowe i formalno-prawne, konieczne do przedłożenia Zamawiającemu 

kompletnego przedmiotu Umowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami 

wymaganymi przepisami w zakresie niezbędnych prac inwestycyjno-remontowych umożliwiających 

osiągnięcie wymagań Zamawiającego. Zdefiniowanie zakresu prac projektowych i pomocniczych 

oraz działań formalnych, w sposób zapewniający przekazanie Zamawiającemu kompletu 

dokumentów, zezwalających na wykonanie prac według opracowanych projektów wykonawczych PW. 

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 dobór materiału i realizację inwestycji, 

z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji odnośnie wymagań materiałowych. 
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2) Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem zadania realizowanego według projektów 

wykonawczych, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy. 

3) Jeżeli dokumentacja ma obejmować nowe źródła hałasu do środowiska (lub istniejące 

jednostki/urządzenia zewnętrzne będą przenoszone w inne miejsce) to zakres projektów 

wykonawczych PW musi obejmować również analizę akustyczną dla całego obiektu (pliki ostatnich 

analiz Zamawiający udostępni Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1). Analiza akustyczna 

ma wykazać, że montaż dodatkowego źródła hałasu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych 

norm emisji hałasu, albo określić wymagania związane z koniecznością zaprojektowania osłon 

akustycznych lub innych zabezpieczeń lub wskazać urządzenia, które wymagają obniżenia poziomu 

hałasu emitowanego do środowiska (np. poprzez montaż tłumików lub ekrany akustyczne). W takim 

przypadku wymagane jest wykonanie stosownych projektów wykonawczych zabezpieczeń 

akustycznych dla nowych lub przenoszonych urządzeń zewnętrznych. Do analizy akustycznej należy 

dołączyć i przekazać Zamawiającemu pliki obliczeniowe w programie IMMI lub w rozszerzeniu 

umożlwiającym ich wykorzystanie w innych programach wykorzystywanych do tego samego celu 

(do dalszego wykorzystania przez Zamawiającego i udostępniania kolejnym wykonawcom analiz 

akustycznych). Dla nowych lub przenoszonych źródeł hałasu do środowiska projekt ma nakazać 

wykonanie (po ich montażu, uruchomieniu i w pełnym obciążeniu) pomiarów poziomu dźwięku 

zamontowanego urządzenia (przy źródle ~1 m) w odległości wskazanej w karcie katalogowej 

urządzenia, w celu sprawdzenia deklarowanego przez producenta poziomu hałasu, przed 

i po wykonaniu elementów wygłuszających według projektu, a następnie dołączyć protokoły 

do dokumentacji powykonawczej. 

4) W przypadku projektowania instalacji schładzania z zastosowaniem freonowych czynników 

chłodniczych rodzaj czynnika chłodniczego ma być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, 

tj. nie stosować czynnika, który zgodnie z rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

(UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych 

(art. 13 ust. 3 i załącznik nr III do rozporządzenia) i ustawą o f-gazach, nie może być stosowany 

od 2020 r. i kolejnych dat wskazanych w tych aktach. 

5) W dokumentacji należy umieścić zapis o treści: „Ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska ponosi 

wykonawca, który odpowiada również za właściwe wykonanie prac i jest wytwórcą wszelkich odpadów 

powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany 

do właściwego, zgodnego z ustawą o odpadach, zagospodarowania odpadów, w tym ich przekazania/ 

zlecenia odbioru uprawnionemu odbiorcy. Jeżeli wykonawca nie posiada stosownych uprawnień, zleci 

wywóz odpadów uprawnionemu odbiorcy.” 

6) Przewidywany przez Zamawiającego tryb prac projektowych jest scharakteryzowany w Załączniku 

nr 1 do Umowy. 

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 wyłączonych 

prac projektowych po jej sprawdzeniu i weryfikacji przez inspektora nadzoru Zamawiającego. 

2) wykonania dodatkowych prac projektowych lub zamiennych, wskazanych przez Zamawiającego, które 

rozliczone będą na podstawie stawek wyceny prac projektowych przyjętych w ofercie. Kwota 

ryczałtowa, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy zostanie powiększona o wartość tych prac projektowych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania sporządzenia przez Wykonawcę inwentaryzacji 

aktualnego stanu prac projektowych. 

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 do 3 dni po ich stwierdzeniu pisemnie 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 jak w ust. 4, udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeśli ich wartość nie przekracza 20% 

kwoty wymienionej w § 5 ust. 1. 
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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. 

§ 2 

Terminy realizacji Umowy 

1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu Umowy Strony ustaliły na dzień zawarcia Umowy a przedmiot 

Umowy zostanie zrealizowany w trzech ETAPACH: 

a) ETAP I, przygotowanie koncepcji projektowej , wykonanej w terminie do … tygodni od daty podpisania 

umowy; 

b) ETAP II, wykonanie projektów wykonawczych PW w terminie do … tygodni od protokolarnego 

zatwierdzenia koncepcji; 

c) ETAP III, pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem prac według projektów, stanowiących 

przedmiot niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający zatwierdzi wykonanie etapu, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i lit. b), w terminie do 15 dni 

roboczych od daty przedłożenia do zatwierdzenia przez Wykonawcę stosownej dokumentacji (koncepcji 

projektowej oraz projektów wykonawczych PW) lub w tym terminie zgłosi do niej uwagi (w formie e-maila). 

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

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionej wersji 

dokumentacji (lub udzielenia merytorycznie uzasadnionych wyjaśnień) w terminie do 10 dni roboczych 

od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

4. Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji bez uwag przez Zamawiającego będzie potwierdzeniem 

odbioru koncepcji projektowej oraz projektów wykonawczych PW z uwzględnieniem wszystkich jego uwag 

lub zaakceptowanie udzielonych przez Wykonawcę wyjaśnień/odpowiedzi i będzie uważane przez 

Strony za zatwierdzenie dokumentacji. 

5. W przypadku nieuwzględnienia bez merytorycznego uzasadnienia (w całości lub w części) uwag 

Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3, lub gdy przedłożona dokumentacja będzie w ocenie 

Zamawiającego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 8 

ust. 2. 

6. Każda ze Stron zgadza się na przedłużenie terminów realizacji niniejszej Umowy o czas wynikły ze zmiany 

założeń projektowych Zamawiającego (również wskutek uzasadnionego niezaakceptowania ich przez 

Wykonawcę). Zmiana terminu wykonania etapu koncepcji lub terminu etapu projektów wykonawczych 

wskutek powyższych okoliczności wymaga formy aneksu do Umowy. 

7. Termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu również 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 (e-mail). Przesunięcie zakończenia prac wymaga formy aneksu. 

8. 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. 

9. 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. 

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

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

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

11. Z tytułu wstrzymania robót w trybie ust. 7 i 8 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, 

wynagrodzenie ani zwrot kosztów, przy czym wstrzymanie robót, o którym mowa w ust. 9, nie będzie 

obejmowało łącznie dłuższego okresu niż 60 dni. 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
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1) umożliwienia Wykonawcy dostępu do istniejącego obiektu tylko i wyłącznie w zakresie wynikającym 

z przedmiotu Umowy, z zachowaniem zasad i procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 

Zamawiającego oraz udostępnienia Wykonawcy posiadanej archiwalnej dokumentacji projektowej, 

powiązanej z przedmiotem Umowy, na wniosek Wykonawcy, 

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

3) wyznaczenia Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

4) współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Umowy w celu prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy, 

5) udostępnienia Wykonawcy na jego wniosek treści dotyczących go przepisów, o których mowa w ust. 2 

pkt 2), 9) i 14) niniejszej Umowy, 

6) wykorzystania przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych pracowników/współpracowników, 

podwykonawców lub pracowników podwykonawców w zakresie określonym w ust. 2 pkt 11) i 12) 

w sposób zgodny z niniejszą Umową i do celów z niej wynikających, 

7) regulowania w terminach i na warunkach określonych Umową płatności za zrealizowanie przedmiotu 

Umowy. 

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

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

dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej zgodnie z wytycznymi do ubezpieczenia OC określonymi w Załączniku nr 3 

do Umowy. Polisa ubezpieczenia musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dla niniejszego kontraktu wraz 

z potwierdzeniem zapłaty składki, oraz zdeponować u Zamawiającego kopię polisy poświadczoną 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu 

Umowy lub wygaśnięcia obowiązywania polisy odpowiedzialności cywilnej przed zakończeniem 

realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez 

Strony, jako dzień zakończenia robót. Wykonawca przedstawi wówczas Zamawiającemu oryginał 

przedłużonej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem zapłaty składki oraz zdeponuje 

u Zamawiającego kopię przedłużonej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Za niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego obowiązku, Zamawiający naliczy karę 

umowną zgodnie z § 8 ust. 8. 

2) wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością i w terminach umownych, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi 

normami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych 

zgodnie z pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiającym i innymi obowiązującymi przepisami branżowymi 

i szczegółowymi, w szczególności przeciwpożarowymi, BHP i ochrony środowiska, obowiązującymi 

na terenie Zamawiającego; oraz uwzględnieniem warunków realizacji wynikających ze stanu 

faktycznego pomieszczeń i instalacji; 

3) doboru w Projekcie wyrobów, materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

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

producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 215 ze zm.). 

4) niezwłocznego, pisemnego zgłaszania Zamawiającemu ewentualnych problemów, trudności w trakcie 

realizacji Umowy oraz powiadamiania o każdym istotnym zdarzeniu, jakie może mieć wpływ 

na wykonanie Umowy, jeśli tylko będzie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien 

wiedzieć o zaistnieniu takiego zdarzenia, co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za wykonanie Umowy zgodnie z jej warunkami; 

5) pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem zadania realizowanego według dokumentacji 

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

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego; 

6) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do wprowadzania 

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

w projekcie, na zgłoszenie przez Zamawiającego takiej konieczności, w każdym przypadku braku 

możliwości wykonania robót na podstawie projektu; 
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7) podczas realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotu umowy, w ramach nadzoru autorskiego 

do uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych z koordynatorem inwestycji lub przedstawicielem 

Zamawiającego, z zespołem branżowych inspektorów nadzoru Zamawiającego (jeśli zajdzie taka 

potrzeba) 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 terminie do 3 dni roboczych ustosunkuje się do zmian czy rozwiązań zamiennych; 

Zamawiający będzie z wyprzedzeniem minimum 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 lit. a) i b), Zamawiający 

może nałożyć na Wykonawcę karę umowną za każdorazowe takie zdarzenie zgodnie z § 8 ust. 1. 

8) wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością uzależnioną od postępu robót; 

9) zapoznania i przestrzegania przez swoich pracowników oraz pracowników zatrudnianych przez 

podwykonawców, delegowanych do wykonywania przedmiotu Umowy, przepisów obowiązującego 

na terenie Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Regulaminu ruchu osobowego 

i materiałowego oraz systemu przepustek (Załącznik nr 4), zasad określonych w instrukcjach 

i regulaminach Zamawiającego w zakresie jakości wyrobów i usług, środowiska, bezpieczeństwa 

i higieny pracy, co zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem Wykonawcy; 

10) zatrudniania do prac (pomiarów, wizji lokalnej) na terenie Zamawiającego pracowników z polskim 

obywatelstwem, nie karanych, posiadających aktualne szkolenia w zakresie bhp oraz aktualne badania 

lekarskie dopuszczające do pracy na zajmowanym stanowisku; 

11) złożenia z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych w Biurze Ochrony i Bezpieczeństwa 

Zamawiającego za pośrednictwem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego, listy osób 

przewidzianych do realizacji prac na terenie Zamawiającego (pomiarowych, inwentaryzacyjnych, 

badawczych, itp.), zawierającej niezbędne dane do wydania przepustek uprawniających 

do wejścia/wyjścia na i z terenu Zamawiającego; 

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

na terenie Zamawiającego, złożenia Zamawiającemu zaświadczenia o niekaralności (wystawionego 

nie wcześniej niż 30 dni przed dniem jego złożenia). 

13) zapoznania swoich pracowników oraz pracowników zatrudnianych przez podwykonawców, 

delegowanych do wykonywania przedmiotu Umowy do zachowania w tajemnicy informacji poufnych 

zgodnie z podpisaną „Umową o zachowaniu poufności”, zarówno w trakcie wykonywania Umowy, 

jak też po jej zakończeniu; 

14) przed rozpoczęciem jak i podczas wykonywania prac, zobowiązania swoich pracowników 

i podwykonawców do zapoznania się i przestrzegania zapisów „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30, w tym do „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru” 

wg Załącznika nr 2 do Umowy; 

15) 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; 

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

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

osobistego; 

17) 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; 

18) przekazania osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 12 oraz w § 6 ust 1 informacji o przetwarzaniu 

ich danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy (RODO). 
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19) terminowej zapłaty swoim podwykonawcom, należnego im wynagrodzenia z tytułu wykonanych 
przez nich robót w związku z realizacją Umowy. 

§ 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, 

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. 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 projektowania budowlano-instalacyjnego. 

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 do 6 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 przez 

podwykonawcę 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. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 

umów zawartych z podwykonawcami, w terminie do 3 dni od ich podpisania. 

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

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 

9. Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dniu złożenia faktury za realizację prac, jak również na każde 

żądanie Zamawiającego, przedstawić oświadczenia wszystkich zatrudnionych przez siebie 

podwykonawców, że otrzymali oni adekwatne wynagrodzenie należne im z tytułu wykonanych prac. 

W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz swojego podwykonawcy, Wykonawca winien podać 

Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, że 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 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 2019 r., poz. 1145 z późn. 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. 
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§ 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): …………………….. PLN (słownie złotych: ………… 

……………………………………………………, 00/100), 

2) Podatek VAT według obowiązującej stawki 23% VAT: ……………………………. PLN. 

3) Wynagrodzenie (z podatkiem VAT): ……………………………………. PLN (słownie złotych: ………… 

……………..……………..………………………., 00/100). 

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 3 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 – 25% wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 3 umowy, w kwocie: ………………. PLN, płatnej 

po wykonaniu koncepcji, jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego i podpisaniu częściowego protokołu 

odbioru koncepcji projektowej przez Strony, będącej w zakresie prac przedmiotu Umowy; 

2) II rata – 70% wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 3 umowy, w kwocie: ………………. PLN, płatnej 

po wykonaniu projektu wykonawczego, jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego i podpisaniu przez 

Strony końcowego protokołu odbioru dokumentacji wykonawczej będącej w zakresie prac przedmiotu 

Umowy; 

3) III rata – 5% wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 3 umowy, w kwocie: ………………. PLN, płatnej 

po zakończeniu nadzoru autorskiego i odebraniu przez Zamawiającego prac, wykonanych 

na podstawie projektów stanowiących przedmiot niniejszej Umowy; 

4. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia po podpisaniu protokołu akceptacji projektów 

bez zastrzeżeń, potwierdzającego uwzględnienie przez projektantów uwag zgłoszonych przez 

Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy zostanie zapłacone po otrzymaniu przez Zamawiającego każdej 

faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia podpisania ww. protokołu 

odbioru. 

6. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania przez Zamawiającego prac według projektu stanowiącego 

przedmiot Umowy w terminie 12 miesięcy od jego protokolarnego odbioru (II rata płatności), Umowa 

zostaje zakończona bez odbioru i płatności ostatniej raty (za nadzór autorski wchodzący w ten zakres). 

Strony zgodnie ustalają, że w takim przypadku pierwsza i druga rata płatności będą stanowiły całość 

wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy i że nie będą teraz ani w przyszłości zgłaszały do siebie żadnych 

roszczeń z tytułu niewykonania III etapu i nierozliczenia III raty płatności Umowy. 

7. W przypadku niezakończenia wykonywania przez Zamawiającego prac według projektu stanowiącego 

przedmiot umowy w terminie 18 miesięcy od jego protokolarnego odbioru, Strony zobowiązują się 

do podjęcia negocjacji w celu wydłużenia okresu nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji prac 

na podstawie projektu. 

8. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca na rzecz Zamawiającego w terminie 

do 10 dni od podpisania umowy złoży: 

1) gwarancję ubezpieczeniową ważną do czasu obowiązywania gwarancji (wzór gwarancji musi zostać 

zaakceptowany przez Zamawiającego) przedmiotowej umowy lub, 

2) gwarancję bankową (wzór gwarancji musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego) ważną 

do czasu obowiązywania gwarancji przedmiotowej umowy: 

w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 3. 

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

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dowodami, o których mowa w § 4 ust. 9 Umowy, na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr PL ……………………………………………………. 
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10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć 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. 

12. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 9 rachunek bankowy od dnia 1 stycznia 2020 r. przez cały 

okres obowiązywania umowy będzie zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 106 z późn. zm.). Wykonawca 

oświadcza również, że znane mu są zasady rozliczeń i konsekwencji podatkowych związanych 

z koniecznością dokonywania płatności poprzez rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 9. 

13. W przypadku dokonania zmian w numerze rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, nie później 

niż w terminie dwóch dni od daty dokonania zmiany oraz zaktualizowania danych zawartych w wykazie, 

o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. 

14. Jeżeli na dzień terminu płatności wynagrodzenia rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 9 nie będzie 

zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

ma prawo wstrzymania wypłaty wymagalnego wynagrodzenia do czasu ujawnienia rachunku bankowego 

Wykonawcy w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. 

15. W przypadku niewypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia w sytuacji wskazanej w ust. 14, 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania odsetek za okres wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, 

zaprzestania wykonania Umowy, czy jej wypowiedzenia. 

16. W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.) Zamawiający oświadcza, 

że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy. 

§ 6 

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu Umowy 

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

Wykonawcy jest: 

……………………………………………., nr tel.: ………………………, email: …………………………... 

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

……………………………………………., nr tel.: ………………………, email: …………………………... 

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 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/lub 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 drugiej Strony 

i nie stanowi zmiany postanowień Umowy. 

§ 7 

Odbiór dokumentacji 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu każdy z projektów z przedmiotu umowy i na każdym etapie 

w formie opracowania, odrębnego dla każdego pomieszczenia i zawierającego wszystkie projekty 

branżowe, spis treści oraz oświadczenie projektanta-koordynatora o kompletności i wzajemnej spójności 

poszczególnych branż, w tym: 

a) Koncepcje projektowe w 3 egzemplarzach w formie papierowej oprawionej oraz na nośniku 

elektronicznym – 1 egzemplarz. 

b) Projekty wykonawcze w 5 egzemplarzach w formie papierowej oprawionej oraz na nośniku 

elektronicznym – 1 egzemplarz. 

2. 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 
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elektroniczna dokumentacji ma być przekazana w 2 katalogach, z których jeden zawiera wszystkie pliki 

w wersji edytowalnej (z rozszerzeniem .doc, .ath, .dwg, .xls), a drugi te same pliki w formacie .pdf. 

3. Do analizy akustycznej należy dołączyć (i przekazać do Zamawiającego pliki obliczeniowe w formie 

elektronicznej w formatach, których odczyt jest możliwy w programie IMMI, a także przekazać wszystkie 

dane przetworzone na potrzeby modelu akustycznego w formatach GIS (SHP, DBF, XLS) oraz pliki 

z modelem zapisanym w programie do obliczeń akustycznych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się ustosunkować do wszelkich uwag zgłoszonych przez Zamawiającego 

w terminie do 3 dni roboczych  od ich przekazania. 

5. Protokół odbioru każdego etapu bez uwag będzie podstawą do wystawienia faktury VAT za ten etap. 

§ 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. 1. 

Strony ustalają na 0,3% za każdy dzień opóźnienia liczony od całości wynagrodzenia określonego w § 5 

ust. 1 pkt 3, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do odszkodowania na zasadach ogólnych 

w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji, o której 

mowa w § 2 ust. 3. Wysokość kary umownej w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 

ust. 3  Strony ustalają na 0,3% za każdy dzień opóźnienia liczony od całości wynagrodzenia określonego 

w § 5 ust. 1 pkt 3, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do odszkodowania na zasadach ogólnych 

w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 

3. Całkowita suma kar umownych z tytułu opóźnienia nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia. 

4. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty 

kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt 3, co nie wyłącza prawa 

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

umownej. 

5. Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1 pkt 3, co nie wyłącza prawa Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania, 

w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę 

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

w § 5 ust. 1 pkt 3 za prace, od których Wykonawca odstąpił, co nie wyłącza prawa Wykonawcy 

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

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek 

ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1 pkt 3, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewywiązania się z obowiązku, 

o którym mowa w § 3 ust. 2 od pkt 1) do pkt 19) przedmiotowej Umowy, Wykonawca zostanie obciążony 

każdorazowo karą w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), a w przypadku trzy krotnego 

stwierdzenia nie stosowania się Wykonawcy oraz jego podwykonawców do wymienionych zapisów, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia 

przesłanki odstąpienia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 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. Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności. 

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

przedmiotu umowy. 

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

tytułów.  



Załącznik nr 1 do SIWZ: Propozycja umowy 

 Strona 10 z 21 

12. 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. 

13. Wykonawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary 

umownej. Kara umowna należy się niezależnie od wysokości poniesionej przez Wykonawcę szkody 

i niezależnie od faktu jej zaistnienia. 

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

Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz z kaucji gwarancyjnej. Jeżeli kwota kar umownych 

przewyższy należne wynagrodzenie i/lub kaucję gwarancyjną, Wykonawca zapłaci kwotę przewyższającą 

w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i/lub kaucji gwarancyjnej w związku 

powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych. Jeżeli w związku z wystąpieniem kar umownych 

zmniejszy się kwota kaucji gwarancyjnej, Wykonawca będzie miał obowiązek uzupełnić kwotę kaucji 

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

§ 9 

Gwarancja jakości i rękojmia 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową, 

także wykonaną w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Przedmiot gwarancji obejmuje następujące zakresy 

odpowiedzialności projektanta w okresie od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

oraz po zakończeniu prac wykonanych na podstawie projektu. 

1) W trakcie okresu gwarancji projektant zobowiązuje się do naprawienia wszelkich nieprawidłowości 

w zakresie m.in: 

a) wykonanych obliczeń i rysunków technicznych, 

b) doboru urządzeń, itp. 

Okres obowiązywania odpowiedzialności ustala się na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru częściowego bez uwag projektów wykonawczych będących przedmiotem Umowy (tj. II 

etapu prac), a w zakresie dokumentacji wykonanej w ramach nadzoru autorskiego, licząc od daty odbioru 

przez Zamawiającego prac wykonanych według tej dokumentacji. 

2) Po zakończeniu prac wykonawczych na podstawie projektu, projektant odpowiada m.in. za brak 

możliwości zapewnienia projektowanych parametrów powietrza wewnątrz klimatyzowanych pomieszczeń 

po realizacji prac. Z tych też względów zapewni dokonanie stosownych zmian w projekcie i wykonanych 

już pracach instalacyjnych i poniesie związane z nimi koszty. 

3) Określona w pkt. 2 niezgodność, tj. brak możliwości zapewnienia wymaganych parametrów powietrza, 

ustalona zostanie na podstawie pomiarów temperatury i wilgotności względnej powietrza wewnętrznego 

klimatyzowanej sali, zgodnie ze sztuką prowadzenia takich pomiarów. Pomiary zostaną przeprowadzone 

po rozruchu i przy pełnym obciążeniu wszystkich przewidzianych w hali urządzeń i maszyn 

produkcyjnych, w okresie letnim i zimowym przez komisję, w skład której wejdą autor dokumentacji 

technicznej, Wykonawca prac zrealizowanych na podstawie dokumentacji oraz przedstawiciele 

Zamawiającego. 

4) Okres obowiązywania odpowiedzialności określonej w pkt 2 i 3 ustala się na okres 12 miesięcy od dnia 

odbioru robót wykonanych na podstawie projektu. 

5) Nieprawidłowości, stwierdzone w okresie gwarancyjnym w projektach stanowiących przedmiot niniejszej 

Umowy lub zaistniałe w wykonanych pracach jako skutki rozwiązań projektowych przyjętych w projektach 

stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, Wykonawca powinien usunąć w formie rozwiązań 

zamiennych w terminach określonych każdorazowo z Zamawiającym, lecz nie dłuższych niż 15 dni 

roboczych. 

§ 10 

Wady stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji jakości 

1. 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, w terminie do 10 dni roboczych, a także 

pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty naprawienia i usunięcia przyczyn powstałych w ten 

sposób szkód. 
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2. Zgodnie z treścią § 9, do nieprawidłowości wynikających z rozwiązań projektowych należy przede 

wszystkim brak możliwości zapewnienia – po zakończeniu prac według projektu - projektowanych 

parametrów powietrza wewnątrz klimatyzowanych pomieszczeń (weryfikacja zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3) 

lub niezbędnej ilości energii elektrycznej. 

§ 11 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

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

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

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

uchybienia w wyznaczonym terminie. 

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

terminu lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu 

przedmiotu Umowy przekraczającego 30 dni w stosunku do terminu umownego lub któregokolwiek terminu 

zakończenia etapu robót określonego z Zamawiającym. 

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

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

Zamawiającego. 

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

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

w wyznaczonym terminie, w przypadku: 

1)  wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji, 

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

5. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń opisanych w ust. 4 pkt 1) 

niniejszego paragrafu w terminie do 24 godzin od ich zaistnienia. Zamawiający uprawniony jest, również 

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

mowa w § 8. 

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

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

8. 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 z chwilą podpisana poszczególnych protokołów odbioru etapu, o których mowa w § 5 ust. 3 

pkt 1- 3 Umowy  przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

na wyłączność całość przysługujących mu 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.: 

1) użytkowania na własny użytek, użytek jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją Zadania; 

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, 

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

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), publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 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 wskazanym 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: 
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a) 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; 

b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym; 

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

5) 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: 

1) w przypadku utworów i innych dóbr niematerialnych, następuje nabycie praw i uzyskanie wszelkich 

zezwoleń, licencji, zgód i upoważnień, zgodnie z postanowieniami Umowy, 

2) 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 lub w sposób określony w Umowie, w tym ze względu na charakter praw 

lub formę przeniesienia lub upoważnienia, Wykonawca złoży dodatkowo wszelkie niezbędne dokumenty, 
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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. 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 2020 r. poz. 286 z późn. 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. 

10. Gdyby oświadczenie Wykonawcy określone w ust. 9 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. 

11. 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. 

12. Obowiązek zaspokojenia roszczeń, o których mowa w ust. 11 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 2018 r., 

poz. 419 z późn. zm.). 

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

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

3. Szczegółowe zasady ochrony poufności informacji każdej ze Stron reguluje podpisana przez Strony 

odrębna Umowa o zachowaniu poufności. 

§ 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 Zamawiającego na podstawie kosztów koniecznych do odtworzenia utraconej przepustki. 
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3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony 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. 

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. 

§ 15 

Załączniki do Umowy 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1. Zakres prac. 

2. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru. 

3. Wytyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów, architektów lub inżynierów  

budownictwa. 

4. Zasady ruchu osobowego i materiałowego w PWPW S.A. 

5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

W razie sprzeczności postanowień Umowy z załącznikami, decydują postanowienia Umowy  

Podpisy Stron: 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

POLSKA WYTWÓRNIA 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 

 

WYKONAWCA: 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

………………………………………. 

 

 

………………………………………. 

 

 

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

ZAKRES PRAC 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie dwóch odrębnych wielobranżowych dokumentacji technicznych – 

Projekty Wykonawcze PW poprzedzone opracowaniem koncepcji - remontu pomieszczenia nr 323 

i pomieszczenia nr 251 na terenie PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30 w Warszawie. 

Projekt nr 1: Remont i dostosowanie hali 323 do nowej organizacji pracy 

Dane wyjściowe dla pomieszczenia nr 323: 

• Pomieszczenie o powierzchni około 220 m² jako jedna kubatura, 

• Wentylacja – źródło powietrza bez zmian (centrala wentylacyjna budynkowa), 

• Klimatyzacja  - zadanie utrzymania parametrów 22±2ºC i 50÷60% 

• Aktualny pobór mocy elektrycznej – około 20 kW, docelowo około 50 kW, 

• Inwestor przekaże wybranemu projektantowi listę i plan rozmieszczenia urządzeń i maszyn, które 

docelowo (po remoncie) będą zlokalizowane w pomieszczeniu nr 323. 

1. Projekt wykonawczy robót budowlanych: 

1.1. Demontaż  wszystkich instalacji z przestrzeni podpodłogowej i między sufitowej oraz ze ścian 

przewidzianych do usunięcia. Inwentaryzacja instalacji do ponownego montażu według projektów 

branżowych. 

1.2. Utworzenie jednej przestrzeni open space’a - likwidacja ścian działowych, podłogi podniesionej, 

zabudów i boksów. 

1.3. Wymiana sufitu podwieszonego, luksferów w ścianach zewnętrznych, nawierzchni posadzkowej 

na żywicę. 

1.4. Koordynacja i protokół uzgodnień międzybranżowych. 

1.5. Informacja dotycząca BIOZ. 

2. Projekt instalacji utrzymania parametrów powietrza: 

2.1. Inwentaryzacja źródeł i emisji ciepła obecnych (z natury) i przyszłych maszyn i urządzeń. 

2.2. Etap koncepcji projektowej wentylacji i klimatyzacji: Bilans zapotrzebowania na moc chłodniczą 

dla utrzymania zadanych parametrów przy zagospodarowaniu całej powierzchni docelowym parkiem 

maszynowym i planowanej organizacji pracy, weryfikacja założeń inwestora, decyzja o potrzebie 

i zakresie modernizacji lub rozbudowy. 

2.3. Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji z wykorzystaniem istniejących lub nowych szaf 

klimatyzacji precyzyjnej, dostosowanie instalacji BMS. 

3. Projekt instalacji elektrycznej: 

3.1. Inwentaryzacja sieci logicznej i instalacji elektrycznej do demontażu ze ścian działowych, 

przeznaczonych do likwidacji, oraz rozdzielni istniejących w/dla pom. 323. 

3.2. Etap koncepcji technicznej: bilans zapotrzebowania mocy 230/400 dla urządzeń pracujących obecnie 

i przewidzianych do zainstalowania po remoncie oraz pozostałych odbiorów. Ocena konieczności 

wymiany kabla zasilającego pom. 323 i rozdzielni lokalnej. 

3.3. Projekt wykonawczy: demontaż instalacji ze ścian likwidowanych oraz wskazanie nowych miejsc 

ich podłączenia, rozdzielnia(-ie) zasilania wszystkich odbiorów w hali, wymiana kabla zasilającego, 

oświetlenie, gniazda wtykowe, trasy kablowe. 

4. Koncepcja projektowa zmiany lokalizacji szafy krosowniczej sieci teleinformatycznej, zlokalizowanej 

obecnie w pomieszczeniu nr 323A, w tym inwentaryzacja elementów czynnych i potrzeb użytkownika. 

5. Projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji stanu pożaru SSP Aritech dostosowania istniejącej instalacji 

do nowego zagospodarowania pomieszczenia. 

6. Projekt wykonawczy instalacji elektronicznych systemów zabezpieczeń ESZ - projekt dostosowania 

istniejących instalacji (SNW, SWiN, SKD) do nowego zagospodarowania pomieszczenia oraz projekt 

przeniesienia urządzeń ze ścian likwidowanych. 

7. Projekt wykonawczy instalacji sprężonego powietrza. 
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8. Projekt wykonawczy przeniesienia 5 szt. jednostek wewnętrznych chłodzenia powietrza (splitów) 

z obecnych pomieszczeń 323A i 323C do pomieszczenia nr 112, na poziomie -1 budynku oraz projekt 

wywołanych relokacją zmian w instalacjach. 

9. Dla zakresu objętego projektowaniem: przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. 

 

Projekt nr 2 remontu hali nr 251 i dostosowania do zmienianego parku maszynowego. 

 

Dane wyjściowe dla pomieszczenia nr 251: 

• Pomieszczenie o powierzchni około 150m², obecnie jako jedna kubatura 

• Wentylacja – źródło powietrza bez zmian (centrala wentylacyjna budynkowa)  

• Klimatyzacja  - zadanie utrzymania parametrów 22±2ºC i 50÷60%  

1. Branża budowlana – koncepcja techniczna w zakresie: 

1.1. Ściana działowa aluminiowo-szklana o powierzchni około 50 m² wzdłuż „starej” maszyny. 

1.2. Wymiana całości sufitu podwieszonego na nowy, niepylący i nie jonizujący 

1.3. Wykucie nowego otworu i przeniesienie o około 4mb drzwi z korytarza 

1.4. Dostosowanie położenia i wymiarów pochylni najazdowej do nowej lokalizacji drzwi – projekt 

konstrukcyjny wykonawczy PW w nawiązaniu do projektu obecnej płyty konstrukcyjnej w hali. 

1.5. Wymiany luksferów w ścianach zewnętrznych na tzw. ciepłe i ogniochronne. 

1.6. Koordynacja i protokół uzgodnień międzybranżowych. 

2. Branża instalacji sanitarnych (klimatyzacja i wentylacja) - projekt wykonawczy: 

2.1. Analiza konieczności wprowadzenia drugiej szafy klimatyzacyjnej po podzieleniu pomieszczenia 

nr 251 ścianką działową i wstawieniu „nowej” drugiej porównywalnej prasy. 

2.2. Projekt optymalizacji wykorzystania istniejącej szafy klimatyzacyjnej. 

2.3. Projekt doboru i zainstalowania drugiej, nowej szafy klimatyzacyjnej. 

2.4. Projekt rozdziału powietrza wentylacyjnego i klimatyzacyjnego dla nowych warunków. 

3. Branża instalacji elektrycznych: projekt wykonawczy nowej instalacji oświetlenia sufitowego, z oświetleniem 

awaryjnym i ewakuacyjnym. Projekt zasilenia nowej szafy klimatyzacyjnej. 

4. Koncepcja projektowa dostosowania istniejących instalacji ESZ (SNW, SWiN, SKD) do nowego 

zagospodarowania pomieszczenia nr 251. 

5. Koncepcja projektowa dostosowania istniejącej instalacji SSP (system Aritech) do nowego 

zagospodarowania pomieszczenia nr 251. 

6. Dla zakresu objętego projektowaniem: przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. 

  



Propozycja umowy do przeglądu - Załącznik nr 1 do SIWZ 

 Strona 17 z 21 

Załącznik nr 2 do Umowy: 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU 

w obiekcie PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30 w Warszawie 

I. ALARMOWANIE 

1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast 

zaalarmować innych pracowników krzykiem „PALI SIĘ - POŻAR”, uruchomić najbliższy przycisk 

pożarowy i/lub telefonicznie zawiadomić pracownika wewnętrznej służby ochrony, tel. 4592. 

2. Powiadamiając telefonicznie pracownika wewnętrznej służby ochrony należy podać: 

- gdzie powstał pożar (budynek, piętro, dział, pomieszczenie, itp.), 

- czy istnieje zagrożenie dla ludzi, 

- nazwisko i numer telefonu z którego się dzwoni. 

UWAGA! 

ODŁOŻYĆ SŁUCHAWKĘ DOPIERO PO POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA. 

3. Pracownik wewnętrznej służby ochrony powiadamia natychmiast Państwową Straż Pożarną. 

II. POSTĘPOWANIE PODCZAS POŻARU 

1. Równocześnie z alarmowaniem należy: 

- udzielić pomocy poszkodowanym lub zagrożonym pracownikom, 

- przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy znajdującego się w pobliżu podręcznego sprzętu 

gaśniczego (gaśnicy, agregatu gaśniczego, koca gaśniczego) lub hydrantów wewnętrznych. 

2. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją kieruje kierownik komórki organizacyjnej na terenie której 

wystąpił pożar, lub inna osoba wyznaczona przez kierownika komórki organizacyjnej. 

3. Z chwilą przybycia straży pożarnej, działaniami ratowniczymi kieruje jej dowódca, któremu należy 

udzielić wszelkich żądanych informacji związanych z zagrożeniem pożarowym oraz podporządkować 

się jego poleceniom. 

4. Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że: 

- w pierwszej kolejności należy ratować poszkodowanych lub zagrożonych pracowników, 

- należy wyłączyć dopływ prądu do pomieszczeń objętych pożarem, 

- nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, cieczy palnych i substancji 

chemicznych niebezpiecznie reagujących z wodą, 

- nie wolno bez koniecznej potrzeby otwierać drzwi, okien i innych otworów w pomieszczeniach 

objętych pożarem, gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu się ognia, 

- należy usuwać z zasięgu ognia materiały palne, a w szczególności butle z gazami technicznymi, 

pojemniki z cieczami palnymi, cenny sprzęt oraz ważne dokumenty, 

- szybkie i umiejętne stosowanie środków gaśniczych umożliwia skuteczne ugaszenie pożaru. 

UWAGA!  

W razie zaistnienia wypadku, awarii lub innego nieszczęśliwego zdarzenia należy powiadomić 

pracownika ochrony, który w zależności od rodzaju zdarzenia powiadamia odpowiednio: 

- Pogotowie Ratunkowe tel. 999 

- Pogotowie Energetyczne tel. 991 

- Pogotowie Gazowe tel. 992. 
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Załącznik nr 3 do Umowy: 

Wytyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

projektantów, architektów lub inżynierów budownictwa 

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

i będzie utrzymywać, niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

architektów i inżynierów budownictwa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, architekta lub 

inżynierów budownictwa według poniższych wymogów: 

1. Zakres ubezpieczonej działalności powinien obejmować wszelkie prace projektowe wykonywane w związku 

z realizacją Umowy. 

2. Umowy ubezpieczenia będą obejmować odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych za szkody 

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

ani szkód rzeczowych) wraz z ich następstwami wyrządzone wskutek niedopełnienia obowiązków w związku 

lub w trakcie realizacji prac projektowych wykonywanych w związku z realizacją Umowy. 

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

podwykonawcy oraz w granicach swojej odpowiedzialności i z zastosowaniem odpowiedzialności wzajemnej 

Zamawiający. 

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

lub nienależytego wykonania zobowiązania lub wskutek szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, 

włączając w to przypadki zbiegu roszczeń. 

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

z wykonywaniem nadzoru autorskiego. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zdarzeń zaistniałych od rozpoczęcia prac projektowych. 

albo 

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

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

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

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

w granicach terminów przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż: 1.000.000,00 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia. 

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

projektowych (lub 10 dni od daty podpisania umowy na prace projektowe) i trwać do czasu zakończenia 

przez Wykonawcę robót na podstawie projektów będących przedmiotem umowy i ubezpieczenia 

(jak w pkt 1).  

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

realizacji Umowy ulegnie wydłużeniu, Wykonawca jest zobligowany odpowiednio przedłużyć przedmiotowe 

ubezpieczenie.  

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

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

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

odpowiedzialności nie mniejszym niż 100.000,00 PLN (słownie sto tysięcy złotych) na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

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

ich osiadania, pękania itp. będącego skutkiem błędu w projektowaniu. 

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

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

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

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

również rozszerzenie ochrony dla kosztów przeprojektowania z limitem (ponad franszyzę lub udział własny) 

nie mniejszym niż: 100.000,00 PLN (słownie sto tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. 

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

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

uchybieniem, jako pojedyncze zdarzenie. 

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

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

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

uzasadnia konieczność wprowadzenia takich zmian lub też zawiera postanowienia niekorzystne dla 

Zamawiającego, a żądane zmiany nie wykraczają ponad standardy rynkowe obowiązujące w tym zakresie. 

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

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

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

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

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

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

umowy we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy. 

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

wykonywanych przez Wykonawcę. 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

Zasady ruchu osobowego i materiałowego w PWPW S.A. 

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

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

2. Przepustka wydawana jest wyłącznie na czas niezbędny do wykonania powierzonych prac, jednak 

nie dłużej niż na okres 6 miesięcy i jest ważna łącznie z dokumentem identyfikacyjnym potwierdzającym 

tożsamość (dowód osobisty, paszport, książeczka żeglarska). 

3. Przepustkę odbiera się w Recepcji PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie po otrzymaniu 

wezwania. 

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

identyfikacyjnego potwierdzającego tożsamość i za pokwitowaniem odbioru. 

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

jej ważności oraz zgodnie z przeznaczeniem pod rygorem unieważnienia. 

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

PWPW S.A. 

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

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

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

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

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

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

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

zobowiązany jest odzyskaną przepustkę niezwłocznie zwrócić pracownikowi Recepcji PWPW S.A. W takim 

przypadku kwota wpłacona przez pracownika podlega zwrotowi. 

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

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

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

o wydanie przepustki. 

13. Pracownik dostawcy zobowiązany jest do: 

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

przez nich obowiązków służbowych, 

2) noszenia przepustki w widocznym miejscu, 

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

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

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

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

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

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

przez PWPW S.A. prac; 

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

przez pracowników PWPW S.A. 

14. Po zakończeniu wszystkich prac przez Wykonawców zewnętrznych na terenie Zamawiającego 

przepustkę inwestycyjną należy niezwłocznie zwrócić pracownikowi Recepcji PWPW S.A. 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane 

dalej RODO) w związku z udostępnieniem Państwa danych osobowych Polskiej Wytwórni Papierów 

wartościowych S.A.: 

1. Administratorem Państwa 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 zawarcia i realizacji umowy; 

b) art. 6 ust 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora 

w szczególności związanych z wykonywaniem umowy, kontaktem w sprawie realizacji umowy, 

zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia, w tym wydaniem przepustki, potwierdzeniem 

posiadanych określonych uprawnień i kwalifikacji oraz dochodzeniem i obroną ewentualnych roszczeń. 

4. Dane w zakresie: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy nr telefonu, dane niezbędne 

do wystawienia przepustki oraz dane dotyczące posiadanych uprawnień i kwalifikacji zostały pozyskane 

od firmy Wykonawcy i będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji zawartej umowy. 

5. Państwa 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. Przysługuje Państwu 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, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych. 

8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. 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. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej. 
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