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Załącznik nr 4 do SWZ 

UMOWA    NR   ____ 

zawarta w dniu __________ 

pomiędzy: 

Państwowym, Muzeum Etnograficznym w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa, NIP: 526-

00-08-691 REGON: 016289130 RIK: 23/99 reprezentowanym przez: 

_____________________, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a  

________ z siedzibą w ________, ul. 

__________________________________________________________________________________

______________________________, reprezentowanym przez: ___________,zwanym dalej 

„Wykonawcą”,  

Zamawiający i Wykonawca zwani są również w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a każdy 

osobno „Stroną”. 

Preambuła: 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1) ustawy z 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum 

Etnograficznego w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa” numer zamówienia: DC nr 

1833/2022/03/TP/04/2022, została zawarta umowa. 
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§ 1.DEFINICJE 

1. Poniżej wskazanym terminom lub zwrotom pisanym w treści Umowy z wielkiej litery nadaje 

znaczenie wskazane w tabeli poniżej. Wszystkim terminom lub zwrotom pisanym z wielkiej 

litery, używanym w Załącznikach do Umowy nadaje się brzmienie zgodne z Umową, chyba że 

Załącznik wprost definiuje inne znaczenie używanego terminu lub zwrotu. 

1. Termin Definicja 

Gwarancja udzielona przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia  

gwarancja jakości   

Odbiór Czynności mające na celu potwierdzenie wykonania części Umowy w 

zakresie objętym Odbiorem 

Oferta Oferta złożona przez Wykonawcę i wybrana przez Zamawiającego 

zgodnie z wymogami SWZ, stanowiąca załącznik do Umowy 

OPZ  Opis Przedmiotu Zamówienia, będący Załącznikiem nr 2 [OPZ] do 

Umowy.  

Postępowanie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku 

którego zawarto Umowę 

Przedstawiciel  Osoba wyznaczona i umocowana przez Zamawiającego albo 

Wykonawcę do bieżącego nadzoru nad wykonywaniem Umowy oraz 

koordynowania współpracy stron.  

Ze strony Zamawiającego: 

 

Ze strony Wykonawcy: 

Kontakt 

 

Kontakt 

 

PZP Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

RODO Rozporządzenia Parlametnu Europejskiegi Rady (UE) 2016/679 z dnia 

12 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Umowa Niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi aneksami i Załącznikami do 

Umowy. 

Załącznik Każdy załącznik do Umowy. 

 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. 

„Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, 

ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa” wraz z pozyskiwaniem wymaganych zgód, zezwoleń i 

decyzji. 

2. Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi 

opracowaniami musi spełniać wymogi dla opisu przedmiotu zamówienia (nadawać się do 

wykorzystania jako jego kompletny opis) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

3. Wykonawca w oparciu o Umowę przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

wykonanej dokumentacji projektowej, jak też zezwala na wykonywanie praw zależnych oraz 

przenosi uprawnienia do zlecania realizacji praw zależnych w sposób określony w umowie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w ramach Umowy do opracowania wniosków o pozyskanie 

decyzji administracyjnych, w tym od właściwego konserwatora zabytków, jak i w zakresie 

pozwolenia na budowę. W przypadku zgłaszania uwag do tych wniosków przez uprawnione 

organy lub przez  Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wskazanych 

zmian i uzupełnień w sposób zapewniający terminową realizację Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich wymaganych decyzji 

administracyjnych, w tym od konserwatora oraz w zakresie pozwolenia na budowę. 

Wykonawca będzie działał w oparciu o pełnomocnictwo wydane przez Zamawiającego. 

6. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy – OPZ, jak i dalsze 

postanowienia Umowy. 

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu Gwarancji na opracowaną dokumentację projektową. 
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8. Dokumentacja Projektowa spełniać ma wszelkie wymogi co do zakresu i formy określonych w 

przepisach, w szczególności określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych 

rozwiązań materiałowych i technologicznych, zawierać rysunki i schematy umożliwiające 

jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań 

wykonawczych. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w określonych w OPZ naradach, jak też do 

sporządzenia określonych w Umowie raportów. 

10. Dokumentacja projektowa ma być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz zawierać 

oświadczenie Wykonawcy, że:  

1) została opracowana zgodnie z Umową i obowiązującymi normami oraz przepisami 

techniczno-budowlanymi, 

2) jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji, 

3) posiada niezbędne uzgodnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4) została uzgodniona międzybranżowo, posiada uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodne z obowiązującymi przepisami, 

11. Projekt budowlany, jak i inne projekty muszą być opracowane przez osoby posiadające 

uprawnienia w odpowiednich specjalnościach oraz muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz normami i standardami branżowymi. 

12. Wszystkie projekty techniczne powinny posiadać uzgodnienia międzybranżowe, być zgodne z 

obowiązującymi przepisami, spójne merytorycznie z branżami, kompletne i nadające się do 

realizacji. 

13. Wykonawca obowiązany jest opracować przedmiary robót i zapewnić ich zgodność z 

projektami technicznymi Na okoliczność zachowania tej zgodności Wykonawca złoży stosowne 

oświadczenie. Zgodność ta jest wymagana w odniesieniu do zestawienia wszystkich rodzajów 

robót, ilości robót i ich opisu. Przedmiary robót powinny być sporządzone ze szczególną 

starannością, tak aby skutki ewentualnych nieprawidłowości nie naruszyły interesu 

gospodarczego Zamawiającego i przyszłego wykonawcy robót. 

14. Z racji tego, że budynek objęty Umową jest zabytkiem w rozumieniu obowiązujących 

przepisów. Wykonawca ma obowiązek współpracy i pozyskiwania zgód, zezwoleń oraz 

dokonywania wymaganych uzgodnień z właściwym konserwatorem zabytków, jak też ma 

opracowywać wszelkie wnioski w tym zakresie, w celu pozyskania decyzji administracyjnych, 
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które złoży Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest też do usuwania braków, błędów i wad 

takich wniosków, o ile właściwy organ je wskaże. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 

się ze wszelkimi obowiązkami w tym zakresie i realizacji Umowy zgodnie z zaleceniami i 

obowiązkami w tym zakresie. 

§ 3.KADRA WYKONAWCY I PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca oddeleguje do wykonania Umowy odpowiedni personel Wykonawcy wskazany w 

Załączniku nr 3 do Umowy.  Załącznik nr 3 przedkładany jest na dzień zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu Wykonawcy realizujący Umowę w 

imieniu Wykonawcy będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu 

czynności powierzanych tym osobom. 

3. W razie zaistnienia konieczności zmiany członka personelu Wykonawcy, ten niezwłocznie 

przedstawi Zamawiającemu nową osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu przynajmniej 

równym kwalifikacjom i doświadczeniu poprzednika w zakresie wymogów z Postępowania (tj. 

spełniającego warunki udziału w postępowaniu oraz w przypadku gdy kwalifikacje członka 

zespołu podlegały ocenie w kryteriach oceny ofert – także te kryteria). Zmiany członków 

personelu, dokonywane będą w drodze uzgodnień pomiędzy Przedstawicielami stron poprzez 

aktualizację Załącznika nr 3. Strony potwierdzają, że powyżej wskazane zmiany nie wymagają 

aneksu do Umowy.  

4. Wykonawca może również powierzyć realizację części Umowy podwykonawcom. 

5. Jeżeli zmiana dotyczy osób lub podwykonawców, których Wykonawca wskazał w toku 

postępowania w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

jest zobowiązany do postępowania zgodnie z art. 462 ust. 7 PZP.  

6. W przypadku niewłaściwej realizacji Umowy, w tym w przypadku naruszenia przez członka 

kadry Wykonawcy określonych w Umowie zasad poufności albo zasad bezpieczeństwa, 

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o odsunięcie 

takiej osoby od realizacji Umowy. W przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, Wykonawca odsunie taką osobę w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania wniosku, przy czym w przypadku zarzutu naruszenia zasad poufności lub zasad 

bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się odsunąć taką osobę od realizacji Umowy w trybie 

natychmiastowym. 
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7. Zmiana któregokolwiek z członków kadry Wykonawcy w żadnym wypadku nie wpływa na 

wysokość wynagrodzenia ani terminy realizacyjne Umowy. Koszty ewentualnego przeszkolenia 

nowej osoby oraz przejęcia zadań obciążają wyłącznie Wykonawcę, niezależnie od tego, z czyjej 

inicjatywy nastąpiła zmiana. 

8. W każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy, w tym za wykonywanie 

zobowiązań oraz szkody wyrządzone przez podwykonawcę, jak za własne działania lub 

zaniechania, a także nałoży na podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, 

reguł i zobowiązań określonych w Umowie w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu 

prac danego podwykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu dane kontaktowe do wskazanych 

przez Zamawiającego podwykonawców i członków swojej kadry, w celu umożliwienia 

Zamawiającemu bieżącego kontaktu roboczego z podwykonawcami w ramach realizacji 

dokumentacji projektowej lub innego zakresu objętego zamówieniem z Umowy. 

10. W przypadku korzystania z innych osób przy realizacji Umowy, w tym z podwykonawców, 

Wykonawca musi zapewnić w umowach z tymi osobami analogiczne do wskazanych w Umowie 

warunków odnośnie do przeniesienia praw autorskich majątkowych, sposobu wykonywania 

autorskich praw osobistych oraz udzielenia zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do 

utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

11. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za działanie osób trzecich, w tym podwykonawców.  

12. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za 

zgodność z oryginałem kopii każdej z umów podwykonawczych w terminie 3 dni od dnia ich 

zawarcia, o ile wartość takiej umowy przekracza kwotę 10 000 zł netto. Wraz z kopią umowy 

Wykonawca przekazuje dane kontaktowe do podwykonawcy. W przypadku braku stosownych 

postanowień, zgodnie z ust. 10, Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do 

uzupełniania umów podwykonawczych o stosowne postanowienia, jak też ponosi 

odpowiedzialność względem Zamawiającego za wszelkie roszczenia skierowane do 

Zamawiającego przez podwykonawców na skutek braku wymaganych postanowień. 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty i odszkodowania w takim zakresie. 

13. Zamawiający nie jest odpowiedzialny wobec podwykonawców w żadnym zakresie, w tym nie 

odpowiada za zapłatę należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy. 



7 

 

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania  od podwykonawców przekazania dokumentów 

związanych z Umową lub wyjaśnień związanych z realizacją Umowy, a podwykonawca będzie 

miał obowiązek niezwłocznego przekazania ww. dokumentów lub wyjaśnień. Każdy 

podwykonawca winien zostać o powyższym należycie poinformowany przez Wykonawcę i 

zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w dzień zawarcia Umowy swego Przedstawiciela, 

pozostającego do pełnej dyspozycji Zamawiającego przez cały okres realizacji Umowy oraz 

posiadającego umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy w pełnym zakresie. 

Zmiana Przedstawiciela wymaga poinformowania Zamawiającego w formie dokumentowej 

poprzez wiadomość mail. 

16. Przedstawiciel Wykonawcy będzie nie tylko dysponował wszelkimi niezbędnymi 

kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem koniecznym do wykonania Umowy, 

zgodnym Umową, Wymaganiami Zamawiającego, ale także będzie posiadał uprawnienia do 

sprawowania samodzielnych funkcji w zakresie projektowania architektonicznego. 

§ 4.TERMINY I HARMONOGRAM 

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 

harmonogram realizacji Umowy. Harmonogram stanowić będzie załącznik nr 6 do Umowy. 

Harmonogram może być przekazany w formie dokumentowej na adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego, podany w Umowie. 

2. W harmonogramie Wykonawca winien uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie odpowiednich 

warunków technicznych, opinii, uzgodnień, ekspertyz, konsultacji, decyzji administracyjnych 

oraz terminy wynikające z wymagań prawa, procedur organów obowiązujących na dzień 

składania oferty i niezbędnych do poprawnego wykonania Umowy.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację harmonogramu. Harmonogram ma 

uwzględniać, że termin realizacji Umowy, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej 

wynosi (zgodnie z ofertą – nie więcej niż 150 dni od dnia zawarcia Umowy) ________. Okres 

udziału Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia 

wykonawcy robót budowlanych w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację 

projektową nie w chodzi w zakresie ww. terminu, jak też nie będzie ujęty w harmonogramie. 
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4. W harmonogramie muszą być przewidziane terminy pośrednie dotyczące realizacji 

poszczególnych elementów dokumentacji projektowej oraz poszczególnych części 

zamówienia. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu zatwierdzi go lub przekaże 

swoje uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

uwzględnienia i ponownego przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu do 

zatwierdzenia w terminie  5 dni, a Zamawiający będzie mieć termin 3 dni na ponowną 

weryfikację harmonogramu. W przypadku kolejnych uwag lub nieuwzględnienia uwag 

wcześniej przekazanych, Wykonawca w terminie 2 dni jest zobowiązany do ich uwzględnienia 

lub usunięcia uchybień. Brak realizacji tego obowiązku może skutkować określonymi sankcjami 

z Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu w każdym przypadku gdy będzie 

on wymagał zmiany, w szczególności gdy stanie się niespójny ze stanem faktycznym lub ze 

zobowiązaniami Wykonawcy, jak również na wniosek Zamawiającego z zastrzeżeniem 

postanowień Umowy i Załączników. 

7. Aktualizacja harmonogramu wymaga w szczególności od Wykonawcy podjęcia i opisania wraz 

z jego aktualizacją działań mających na celu zachowanie określonego terminu realizacji 

Umowy. Zmiana harmonogramu prac projektowych, nie powodująca zmiany terminu realizacji 

Umowy nie wymaga podpisania aneksu do umowy. 

§ 5.RAPORTOWANIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu raportów o postępie w 

zakresie realizacji prac objętych Umową. 

2. Przez cały okres realizacji Umowy, Wykonawca pozostaje zobowiązany do składania 

Zamawiającemu raportów o postępie prac. Raporty będą składane co najmniej raz w miesiącu, 

począwszy od dnia zawarcia Umowy. Pierwszy raport zostanie złożony po upływie miesiąca od 

dnia zawarcia Umowy. 

3. Raporty będą składane Przedstawicielowi Zamawiającego lub innej wskazanej przez niego 

osobie, a wskazanie musi być co najmniej w formie dokumentowej.  

4. Raporty miesięczne będą składane w postaci elektronicznej i formie dokumentowej, 

edytowalnej oraz w formie skanu, jak również w formie papierowej (w 2 egzemplarzach) – w 

terminie do piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu 
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sprawozdawczym (miesiącu objętym raportem). Raport należy przedstawiać do 5 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, którego raport dotyczy. 

5. Każdy raport będzie zawierał: 

1) informację o zrealizowanych w danym miesiącu pracach i wszelkich czynnościach objętych 

Umową wraz z ich zestawieniem i wskazaniem dokumentacji projektowej opracowanej w 

okresie objętym raportem, o ile będzie to możliwe; 

2) szczegółowe opisy postępu realizacji Umowy;  

3) informację o procentowym zaawansowaniu realizacji Umowy o charakterze ogólnym, ale 

też o charakterze szczególnym, co do poszczególnych części dokumentacji projektowej ; 

4) zestawienie podwykonawców; 

5) informację o ewentualnych rozbieżnościach wobec harmonogramu lub oświadczenie o 

realizacji Umowy zgodnie z harmonogramem. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po 

stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje 

te powinny być niezwłocznie przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego wraz z 

propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy 

Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub powinien wiedzieć, powoduje że wszelkie koszty i 

dodatkowe czynności związane z konsekwencjami danego zdarzenia, obciążają Wykonawcę.  

§ 6.ODBIORY 

1. Odbiory będą się odbywały według ustalonego harmonogramu. Odbiory będą częściowe, jak i 

będzie dokonany Odbiór końcowy. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 3 dni przez 

planowanym zgłoszeniem do Odbioru, powiadomić Zamawiającego o takim zamiarze. 

2. Miejscem czynności Odbioru będzie siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. Wykonawca pozostaje zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości 

opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej do Odbioru. 

3. Zgłoszenie do Odbioru końcowego winno zawierać: 

1) oświadczenie o kompletności, zupełności i prawidłowości dokumentacji projektowej pod 

względem celu jakiemu ma służyć; 

2) zestawienie dotychczas wykonanej i przekazanej do Odbioru dokumentacji projektowej; 
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3) zestawienie wszystkich twórców przekazywanej dokumentacji projektowej; 

4) oświadczenie o zgodności przekazywanej dokumentacji projektowej z Umową i przepisami 

prawa; 

5) potwierdzenie przeniesienia do poszczególnych dokumentów, w tym wcześniej 

odebranych na Zamawiającego majątkowych praw autorskich związanych z dokumentacją 

projektową, jak też realizacji postanowień związanych z innymi prawami przekazywanymi 

Zamawiającemu w oparciu o Umowę; 

4. Postanowienie ust. 3 stosuje się w sposób odpowiedni do Odbioru częściowego. 

5. Odbiór dokumentacji, w tym częściowy odbywać się będzie na podstawie protokołu 

przekazania podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Podpisany 

protokół przekazania poświadcza wyłącznie fizyczne przekazanie Zamawiającemu danej 

dokumentacji. 

6. Po zgłoszeniu do Odbioru Zamawiający jest zobowiązany dokonać sprawdzenia jakości 

dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty podpisania protokołu przekazania w 

zakresie każdego Odbioru. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego po sprawdzeniu, iż 

przekazana Zamawiającemu dokumentacja ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 

odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej części przedmiotu Umowy (dokumentacji) w 

terminie 7 dni. Zamawiający dokona odbioru poprawionej części przedmiotu Umowy w 

terminie do 5 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. W przypadku 

bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i 

niebezpieczeństwo, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Wykonawcy lub odstąpić od 

Umowy lub żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego. Niniejsze 

postanowienie modyfikują postanowienia:  

1) art. 55 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

2) art. 480 ustawy Kodeks Cywilny  

 poprzez zniesienie wymogu żądania przez Zamawiającego upoważnienia sądu na 

powierzenie usunięcia wady dokumentacji osobie trzeciej w zastępstwie 

Wykonawcy. 
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7. Uznanie właściwej jakości dokumentacji nastąpi po usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych 

wad i jest podstawą do sporządzenia protokołu Odbioru danej części dokumentacji, który 

zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

8. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu Odbioru danej części dokumentacji jest równoznaczne 

z zapewnieniem Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja została wykonana w pełnym 

zakresie objętym Umową i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak uwag ze strony 

Zamawiającego nie skutkuje uznaniem prawidłowości odebranej części dokumentacji 

projektowej. Ustalenie nieprawidłowości może nastąpić również i później, szczególnie w 

przypadku stanowiska organów publicznych. Postanowienie z ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

9. Podpisanie jakiegokolwiek protokołu Odbioru dokumentacji nie wyłącza dochodzenia przez 

Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy.  

10. Wady dokumentacji projektowej, skutkujące w realizacji wzrostem kosztów budowy (braki, 

błędy w dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej) będą obciążały Wykonawcę, który 

zapłaci za całość udokumentowanych nakładów z tego tytułu. Wykonawca zobowiązany będzie 

do pokrycia tych kosztów w terminie do 14 dni licząc od dnia przedstawienia ich przez 

Zamawiającego. Koszty te, po przedstawieniu ich Wykonawcy stają się wymagalne i 

Zamawiający będzie mógł w celu ich wyegzekwowania skorzystać z ubezpieczenia Wykonawcy, 

wskazanego w Umowie.  

11. W przypadku, gdy postać elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą 

dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności.  

12. W przypadku wskazania braków przez organ wydający decyzje administracyjne w trakcie 

prowadzonego przez niego postępowania, niezależnie od tego, czy Odbiór w stosownym 

zakresie był, Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień. 

13. Plan Odbiorów części dokumentacji wynika z harmonogramu, ale wydziela się następujące 

części: 

1) Część 1 - dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na realizację robót, w 

szczególności: projekt budowalny, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnienia 

oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na 

budowę, jak i inne wymagane na tym etapie decyzje – w terminie do 90 dni od dnia zawarcia 

Umowy; 
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2) Część 2 - dokumenty niezbędne do przystąpienia do realizacji robót, w szczególności: 

projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary i inne – w terminie zgodnym z 

harmonogramem oraz terminem realizacji Umowy z zastrzeżeniem, że nie może to być 

później niż na 30 dni przed upływem terminu z Umowy – Odbiór części 2 jest zarazem 

Odbiorem końcowym. 

14. Wykonawca gwarantuje również, iż nośniki, na których przekazane zostały rezultaty prac w 

ramach Odbiorów, są wolne od wad. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe 

w ww. zakresie niezgodności. 

15. Odbiory częściowe nie służą odbiorom jakościowym i nie stanowią odbioru w rozumieniu art. 

643 ustawy Kodeks cywilny. Odbiorem w rozumieniu tego przepisu jest Odbiór końcowy.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania w każdym czasie zespołu sprawdzającego, 

który dokona oceny przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie zgodności wykonania 

przedmiotu umowy z prawem. 

17. Odrębnym odbiorom po Odbiorze końcowym podlegają czynności wykonane w ramach 

pozostałych obowiązków Wykonawcy. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio z 

zastrzeżeniem, że w przypadku działań w zakresie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy 

robót budowlanych, terminy ulegają odpowiedniemu skróceniu, zgodnie z postanowieniami 

Umowy. 

18. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za brak dochowania należytej staranności za 

prawidłową realizację wymogów wynikających z warunkowych odbiorów. 

§ 7. GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy od 

Odbioru końcowego. 

2. Termin rękojmi ustala się na 60 miesięcy od dnia dokonania Odbioru końcowego. 

3. W okresie gwarancji  Wykonawca będzie odpowiedzialny za niezwłoczne usunięcie na swój 

koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia określonego w 

Umowie lub w innym odpowiednim terminie. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 

wad dokumentacji projektowej przez sporządzenie dokumentacji projektowej (w tym 

wykonawczej lub technicznej) w zakresie pozwalającym na wykonanie robót budowlanych 

niezbędnych do usunięcia wszelkich konsekwencji tych wad. Termin na usunięcie wad 
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dokumentacji projektowej zostanie każdorazowo ustalony przez Zamawiającego oraz 

Wykonawcę, przy czym termin ten będzie nie dłuższy niż 7 dni. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności niezbędne do tego, aby uwzględnić uwagi, 

które pojawią się wobec opracowanej dokumentacji w toku jakiegokolwiek postępowania 

administracyjnego, cywilnego lub o zamówienie publiczne, w tym w szczególności usunąć 

wszelkie wady na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, organów wydających decyzje 

administracyjne lub organów nadzoru oraz innych instytucji opiniujących lub zatwierdzających. 

W przypadku wskazania braków przez organ wydający decyzje dotyczące realizacji robót 

budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian lub 

uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ. Wskazane wyżej czynności należy wykonać 

niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez odpowiedni organ. 

5. Jeśli wady ujawnione w okresie gwarancji nie zostaną usunięte w terminie określonym przez 

Zamawiającego, to Zamawiający uprawniony będzie usunąć je sam lub zlecić usunięcie wad 

osobie trzeciej w trybie wykonawstwa zastępczego na wyłączny koszt, ryzyko i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

6. Roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu 

Gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w czasie trwania 

okresu gwarancji lub rękojmi. 

7. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu, w przypadku gdy w 

następstwie jakichkolwiek wadliwości przedmiotu Umowy Zamawiający poniesienie w trakcie 

realizacji robót budowlanych jakiekolwiek dodatkowe koszty (wydatki) Wykonawca pozostaje 

zobowiązany do ich pokrycia w całości. 

§ 8.PRAWA AUTORSKIE 

1. Prawa autorskie dotyczą wszelkiej dokumentacji, w tych ich części, którym przysługuje status 

utworu w rozumieniu właściwych przepisów. 

2. Wszelkie elementy wymienione w ust. 1, wykonane lub dostarczone Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w związku z Umową, będą pozbawione wad, w szczególności Wykonawca 

zapewnia, że korzystanie z nich przez Zamawiającego nie będzie naruszało jakichkolwiek praw 

osób trzecich, w tym praw autorskich. 

3. Jeśli roszczenie osoby trzeciej związane z wadą jakiegokolwiek produktu z ust. 1 zostanie 

zgłoszone (lub będzie istnieć prawdopodobieństwo jego zgłoszenia lub informacje o 
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naruszeniu uzasadniać będą potrzebę podjęcia niezbędnych działań jeszcze przed 

podniesieniem roszczenia), Wykonawca na własny koszt niezwłocznie zmodyfikuje dotychczas 

dostarczone Zamawiającemu elementy wskazane w ust. 1, lub wymieni je przy zachowaniu 

przynajmniej równoważnej jakości. W okolicznościach, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawa do korzystania z tak zmodyfikowanych lub 

wymienionych produktów zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie, odpowiednio dla każdego 

z elementów bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca jest uprawniony do zaniechania 

ww. działań, jeśli wykaże brak zasadności roszczenia osoby trzeciej, za co ponosi ewentualną 

odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

4. Ponadto, w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia związanego z wadą w zakresie 

praw autorskich, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca 

niezwłocznie podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie 

wszelkie koszty z tym związane. W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko 

Zamawiającemu lub innemu podmiotowi uprawnionemu na podstawie Umowy do korzystania 

z elementów dokumentacji, powództwa z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej, Wykonawca 

wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, zgodnie z właściwymi przepisami, a 

w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz 

pokryje wszelkie koszty i odszkodowania związane z obroną przed roszczeniami, w tym 

potwierdzone wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub innego 

podmiotu uprawnionego, lub sądowej lub pozasądowej ugody, na którą Zamawiający wyraził 

zgodę Wykonawca może zwolnić się z ww. obowiązku pokrycia kosztów i odszkodowań, jeśli 

wykaże, że roszczenie objęte ugodą jest niezasadne. 

5. W ramach wynagrodzenie z Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, niezależnie od 

przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa 

majątkowe do całości dokumentacji projektowej powstałej w wyniku realizacji Umowy, jak i do 

ich poszczególnych części.  

6. Przeniesienia autorskich praw majątkowych co do części dokumentacji projektowej następuje 

każdorazowo z chwilą jej Odbioru.  

7. Zamawiającemu, z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych przysługuje prawo do 

dysponowania utworami w całości, jak również w dających się wyodrębnić ich częściach, na 

polach eksploatacji obejmujących: 



15 

 

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dla realizacji, w całości lub części, zadania inwestycyjnego w oparciu o przedmiot 

Umowy i otrzymane w ramach jego realizacji utwory, 

2) udostępnienie utworów kandydatom na wykonawców oraz wykonawcom 

(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o przedmiot 

Umowy,  

3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie utworów, w tym przez wykonawcę 

wybranego przez Zamawiającego,  

4) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, a to zwłaszcza poprzez kopiowanie, 

gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń 

ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, 

zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami, 

5) wszelkie rozpowszechnianie, w tym w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję i inne środki masowego przekazu, w tym publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, 

6)  w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 

szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako 

fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź 

elektronicznej,  

7) wykorzystanie utworu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z 

utworu dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i 

marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego 

wykonywanego w oparciu o przedmiot umowy, 

8) modyfikowanie, wprowadzaniem zmian i uzupełnień przez Zamawiającego lub osoby 

trzecie przez Zamawiającego wskazane co do całości lub części; 
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8. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów na Zamawiającego udziela 

się mu zgody na wykonanie praw zależnych do Utworów, jak też do udzielania zezwoleń na 

wykonywanie autorskiego prawa zależnego. Autorskie prawa zależne do Utworów, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczają także wykorzystywanie poszczególnych elementów 

utworów, w tym w celu łączenia ich w całość w ramach nowego utworu oraz włączanie ich do 

nowego utworu. 

9. Wobec nabycia autorskich praw majątkowych, Zamawiający udziela licencji zwrotnej, 

niewyłącznej Wykonawcy z prawem do sublicencjonowania, w celu realizacji Umowy w pełnym 

zakresie, w tym dokonywania zmian wymaganych Umową lub przepisami prawa. 

10. Wykonawca oświadcza, że osoby biorące udział w opracowywaniu przedmiotu umowy, a 

zwłaszcza w tworzeniu utworów, w tym projektanci upoważnili Wykonawcę do złożenia w ich 

imieniu oświadczeń zawartych w niniejszej umowie. 

11. Wykonawca oświadcza, iż projektanci oraz inne osoby uczestniczące w opracowywaniu 

przedmiotu Umowy, w tym tworzeniu utworów, zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niepodnoszenia roszczeń wynikających z autorskich praw osobistych do utworów, oraz 

upoważniają niniejszym Zamawiającego do wykonywania przez niego lub przez osobę trzecią 

działającą na zlecenie Zamawiającego lub na jego rzecz, z wyłączeniem Wykonawcy, autorskich 

praw osobistych do Utworów. 

12. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie 

chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

żądania od Zamawiającego, do wyrażenia pisemnej zgody na przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do korzystania i rozporządzania przedmiotem Umowy na tych polach, na pełen 

czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń.  

13. Odbiór końcowy potwierdzać będzie nabycie ww. praw przez Zamawiającego do całości 

dokumentacji. 

§ 9.WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie Umowy wynosi łącznie 

______________ PLN (słownie: ______________________________________________ PLN) 

netto (wartość z oferty Wykonawcy). Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie przeniesienia 

autorskich praw majątkowych, jak i udzielenie licencji lub innych form korzystania, jak też w 
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zakresie udzielenia i przeniesienia autorskich praw zależnych. Wynagrodzenie powyższe 

obejmuje również wykonywanie czynności określonych w Umowie w zakresie Gwarancji. 

2. W przypadku kiedy Wykonawcą są podmioty wspólnie realizujące zamówienie (konsorcjum), 

to te podmioty zobowiązane są umocować jeden podmiot wchodzący w skład konsorcjum 

będącego Wykonawcą do wystawiania na rzecz Zamawiającego faktur. Całość wynagrodzenia 

będzie płatna na rachunek bankowy o numerze ____________________________, którego 

właścicielem jest ________________________. 

3. Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego 

wynagrodzenia poza ww. wynagrodzeniem za jakiekolwiek zmiany dokumentacji projektowej 

oraz projekty i materiały wykonane w związku z dokonanymi zmianami w zakresie prac 

związanych z wykonaniem Umowy, jeżeli potrzeba dokonania takich zmian wynikła z przyczyn 

leżących po jego stronie, w tym w szczególności wad lub zastosowania nieodpowiednich 

rozwiązań. 

4. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi w następującym podziale: 

1) 54% wynagrodzenia po Odbiorze projektu budowlanego oraz ostatecznej  decyzji o 

pozwoleniu na budowę; 

2) 46% wynagrodzenia po Odbiorze dokumentów niezbędnych do przystąpienia do realizacji 

robót 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony każdorazowy protokół 

Odbioru. 

6. Do kwoty wynagrodzenia, Wykonawca każdorazowo doliczy należny podatek od towarów i 

usług VAT obliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawiania faktur. 

7. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią Protokołu Odbioru.  

8. Dane dla faktur VAT: Dane Zamawiającego: _______________________________________; 

na fakturze Wykonawca umieści: numer Umowy.  

9. Faktura zostanie doręczona osobiście, kurierem lub zostanie przesłana listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Zamawiającego lub na podstawie 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i przesłanej do Zamawiającego za pośrednictwem 

platformy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu 
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w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane, lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno–prawnym (DZ. U.  z 2018 r. poz. 2191). 

10. Płatności będą dokonywane tylko na rachunek widniejący na prowadzonym wykazie 

podatników VAT określonym w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług . W przypadku gdy wskazany rachunek bankowy nie widnieje na ww. wykazie, 

Zamawiający może wstrzymać się z płatnością do momentu pojawienia się wskazanego 

rachunku bankowego w ww. wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w 

dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

11. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowanie mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. split payment. 

12. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 

dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany 

do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 

odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte 

odwrotnym obciążeniem. 

13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 

systemie podzielonej płatności. 

14. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z 

rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz.2187 ze 

zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Strona, która nie wykona zobowiązania wynikającego z  Umowy lub wykona je nienależycie, 

zobowiązana jest do pokrycia rzeczywistej szkody poniesionej przez drugą Stronę z tego tytułu. 

Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. 

2. Odpowiedzialność każdej ze Stron względem drugiej Strony z tytułu realizacji Umowy i w 

związku z Umową jest ograniczona do wysokości 100% wynagrodzenia Wykonawcy 

obejmującego wynagrodzenie umowne. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania i zapłaty przez Wykonawcę następujących kar 

umownych:   
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1) w przypadku zwłoki w dotrzymaniu jakichkolwiek terminów wynikających z Umowy wprost 

lub wynikającego z zaakceptowanego haromonogramu – wysokości 0,7 % wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień; 

2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych – w wysokości 

1 000,00 PLN  za każdy przypadek naruszenia; 

3) w przypadku naruszenia zasad ochrony informacji - w wysokości 10 000,00 PLN za każdy 

przypadek naruszenia; 

4) w przypadku braku przekazania kopii umowy z podwykonawcą mimo obowiązku z Umowy  

– w wysokości 2 000 PLN za każdy przypadek; 

5) w przypadku, kiedy jakiekolwiek oświadczenie Wykonawcy konieczne do złożenia lub 

złożone w oparciu o Umowę okaże się nieprawdziwe – wysokości 50 000 PLN za każdy 

przypadek, a w przypadku praw autorskich w wysokości 100 000 PLN za każdy przypadek; 

6) w przypadku wystąpienia innych naruszeń warunków z zakresu postanowień umownych 

dotyczących praw autorskich - w wysokości 10 000,00 PLN, za każdy przypadek naruszenia; 

7) w przypadku odstąpienia częściowego przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z 

powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 25% wynagrodzenia 

brutto, 

8) w przypadku nie przedłożenia polisy ubezpieczenia lub braku jej przedłużenia, zgodnie z 

Umową - 10 000 PLN za każdy dzień zwłoki; 

9) w przypadku odstąpienia w całości przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z 

powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia 

brutto; 

10) w przypadku braku realizacji Umowy przez osoby wskazane w Ofercie do oceny w kryterium 

oceny ofert lub do spełnienia warunków udziału w postępowania – w wysokości 2 000,00 

PLN za brak którejkolwiek z osób, za każdy dzień, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za 

brak udziału tych osób w realizacji Umowy; 

11) w przypadku konieczności wykonywania przez Zamawiającego zastępczego wykonawstwa 

– w wysokości 10 000 PLN, niezależnie od konieczności zwrotu kosztów, za każdy przypadek 

indywidualnie; 

4. Wskazane zasady odnoszą się do wszelkich kar umownych przewidzianych Umową.  
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5. Naliczenie kar umownych nie pozbawia prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody, z zastrzeżeniem limitów odpowiedzialności 

określonych w Umowie. 

6. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

7. Kwoty kar umownych mogą też zostać potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego 

wezwania do zapłaty kary umownej, a jedynie przez poinformowanie o naliczeniu kary i jej 

potrąceniu, co może nastąpić jednocześnie, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę, chyba 

że przyczyna do naliczenia kar wynika z epidemii COVID-19. 

8. Limit wszystkich kar umownych wynosi 50% wynagrodzenia brutto. 

9. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie prawnie uzasadnione roszczenia osób trzecich wobec 

Zamawiającego powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę lub z tytułu czynu zabronionego popełnionego w bezpośrednim związku z 

wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, jego podwykonawców i ich pracowników. 

§ 11. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, na piśmie pod rygorem 

nieważności lub w formie elektronicznej. 

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie w przypadkach wynikających wprost z 

przepisów PZP oraz w przypadkach określonych poniżej. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych 

okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 

3. Zmiana sposobu realizacji umowy (zmiana techniczna lub technologiczna) jest możliwa w 

przypadku: 

1) zmiany przepisów prawa, wpływających na wysokość stawki podatku od towarów i usług; 

2) zmiany przepisów prawa, wpływających na zakres lub sposób wykonania prac 

projektowych lub innych usług Wykonawcy koniecznych do wykonania Umowy; 

3) konieczności zmian terminów realizacji Umowy przez Wykonawcę, na skutek opóźnień 

niezawinionych przez niego w zakresie pozyskiwania przez Zamawiającego niezbędnej 

decyzji 
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4) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wpływających na brak 

możliwości realizacji zamówienia w terminie, innych niż określone w pkt 3; 

5) uzasadnionych i obiektywnych przyczyn technicznych niezależnych od stron Umowy; 

6) konieczności zmiany zakresu przedmiotu Umowy, polegających w szczególności na 

modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji; 

7) potrzeb wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego w zakresie zmiany terminów 

wykonania lub odbioru prac; 

4. Zmiany, o których mowa w ust 3, nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zmiany mogą prowadzić do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w sposób odpowiedni do 

zakresu prac, które nie są wykonywane lub są wykonywane w inny sposób (ze zmniejszeniem 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę), jednak minimalny zakres obejmuje realizację do odbioru 

projektu budowlanego.  

5. Dodatkowe zmiany w zakresie terminu realizacji Umowy (terminów pośrednich i końcowego) jest 

możliwa w sytuacji: 

1) potrzeby wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia zakresu prac w oczekiwaniu na 

dokonanie zmian w przepisach prawa, w sytuacji gdy toczą się prace nad nowelizacją 

przepisów; 

2) zaistnienie siły wyższej, w tym epidemie; 

3) zmiany są następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w 

sytuacji: 

a) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 

b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w OPZ, w przypadku gdy 

wynikają one z okoliczności niezależnych od Wykonawcy; 

c) zmiany są następstwem działania organów administracji, w szczególności w sytuacji 

konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

konieczności uzyskania nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; 

d) wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania Umowy; 

e) zwiększenie zakresu prac. 
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6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 5 termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

jej przedmiotu w sposób należyty. 

7. Zmiany podmiotowe w umowie mogą nastąpić w przypadku: 

1) kumulatywnego przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże, że nie zachodzą wobec 

niego przesłanki wykluczenia, które Zamawiający wskazał wobec Wykonawcy; 

2) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie 

prawa i obowiązki dotychczasowego wykonawcy (w tym zobowiązania wobec 

podwykonawców) wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą 

wobec niego przesłanki wykluczenia z Postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy 

wykonawca warunki udziału w postępowaniu; 

3) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo 

wskazane prawa i obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie 

gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, 

jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar 

umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec 

zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub 

nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki 

wykonawcy. 

7. Wszelkie zmiany, będą dokumentowane w ramach procedury kontroli zmian. Procedura ta 

zostaje rozpoczęta poprzez zgłoszenie przez Przedstawiciela jednej ze stron Przedstawicielowi 

drugiej strony wniosku o dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany zostanie 

przygotowany w formie elektronicznej w przypadku zmian nieistotnych oraz w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności w przypadku zmian istotnych. 

8. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany: 

1) przez Zamawiającego -  Wykonawca w terminie 8 dni od otrzymania wniosku przygotuje  

dokumentację niezbędną do uzasadnienia i wprowadzenia zmiany; 

2) przez Wykonawcę - wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży dokumentację 

niezbędną do uzasadnienia i wprowadzenia zmiany. 

9. Dokumentacja, o której mowa w ust 8, powinna prezentować wszelkie aspekty zmiany w 

odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków realizacji Umowy, a w szczególności opis prac 
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objętych zmianą, wpływ dokonania zmiany na terminy pierwotne, zmiany dotyczące zakresu 

Umowy, zakres współdziałania oraz inne czynniki, które mogą być istotne dla Zamawiającego 

przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmiany. 

10. Niezwłocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez Zamawiającego 

lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym przez Wykonawcę, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości 

wstrzymania prac z Umowy na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z Umową oraz przedłożonymi i 

zaakceptowanymi planami, o ile Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji 

o wstrzymaniu prac. Decyzję o wstrzymaniu prac podejmie Przedstawiciel Zamawiającego. 

§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Jeżeli Zamawiający naruszy Umowę i odmówi współdziałania przewidzianego postanowieniami 

Umowy koniecznego do wykonania Umowy, Wykonawca wezwie Zamawiającego, w formie 

pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania, do odpowiedniego współdziałania, opisując 

zakres braku współdziałania i żądanego zachowania oraz wskazując, w jakim zakresie brak 

współdziałania uniemożliwia dokończenie Umowy, określając zakres działań, których wymaga 

i wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni do zapewnienia takiego 

współdziałania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca wyznaczy dodatkowy 

termin (forma pisemna pod rygorem bezskuteczności wezwania), nie krótszy niż 10 dni z 

zastrzeżeniem, iż po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. 

Po upływie tego dodatkowego terminu Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy.  

2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku: 

1) zwłoki w realizacji Umowy wynoszącej co najmniej 30 dni; 

2) niewykonanie w terminie którychkolwiek obowiązków z Umowy mimo spełnienia przez 

Zamawiającego wszelki swych obowiązków; 

3)  naruszenia zobowiązań Wykonawcy w zakresie ochrony informacji lub danych osobowych 

lub brak uzyskania lub posiadania klauzuli bezpieczeństwa, o ile będzie to wymagane;  

4) wystąpienia wad w przekazanych Zamawiającemu dokumentach; 

5) naliczenia kar umownych przekraczających 25% wysokości wynagrodzenia; 

6) o ile przyznane dofinansowanie na zamówienie objęte Umową zostanie cofnięte; 
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3. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania 

terminu dodatkowego. 

4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy zgodnie z postanowieniami 

poprzedzającymi, Zamawiający poinformuje Wykonawcę w oświadczeniu o odstąpieniu od 

Umowy, czy oświadczenie ma skutki w stosunku do całej Umowy, czy tylko jej części. Brak takiej 

informacji oznacza, iż oświadczenie ma skutek w stosunku do całej Umowy. 

5. Jeżeli odstąpienie ma skutek wobec całej Umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy wszelkie 

odebrane dotychczas od Wykonawcy rzeczy lub inne dobra. Zamawiający ma prawo 

zachowania pojedynczych egzemplarzy lub kopii wykonanych prac na potrzeby ewentualnego 

postępowania sądowego – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń stron, bez prawa 

wykorzystania tak zachowanych egzemplarzy lub kopii, a po upływie okresu przedawnienia 

Zamawiający je zwróci, a Wykonawca godzi się na to; 

6. Jeżeli w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Zamawiający wskaże, iż odstąpienie ma skutek 

wyłącznie do części Umowy i jest z winy Wykonawcy: 

1) Zamawiający wskaże w jakim zakresie i co chce zachować; 

2) w razie zatrzymania przez Zamawiającego, o którym mowa powyżej, Wykonawca zachowa 

prawo do wynagrodzenia za te rzeczy/prawa; wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w 

oparciu o wynagrodzenie opisane Umową, a jeżeli będzie to niewystarczające – w stosunku 

do nakładu pracy niezbędnej do wykonania tych prac oraz ich przydatności dla 

Zamawiającego; 

7. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) bez podania 

jakiejkolwiek przyczyny. W takiej sytuacji: 

1) Wykonawca zachowa wynagrodzenie otrzymane od Zamawiającego; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne za prace wykonane do dnia 

odstąpienia od Umowy, które nie zostało dotychczas rozliczone, przy czym wysokość 

wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wartość danych prac zgodnie z Umową oraz 

stopień ich ukończenia, a jeżeli będzie to niewystarczające – w stosunku do nakładu pracy 

niezbędnej do wykonania prac oraz ich przydatności dla Zamawiającego; 

3) Zamawiający nabędzie prawa do wszelkich utworów, również tych nieukończonych, a w 

szczególności nabędzie majątkowe prawa autorskie, zgodnie z zasadami opisanymi w 

Umowie. 
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8. Żadne z postanowień Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Stron do odstąpienia 

lub wypowiedzenia Umowy, wynikających z przepisów prawa. W takiej sytuacji: 

1) w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy wskakuje się, iż podstawą odstąpienia są przepisy 

prawa; 

2) odpowiednio stosuje się postanowienia umowne w zakresie odstąpienia od Umowy w części 

lub w całości, stosownie do zakresu odstąpienia. 

9. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Każde ze wskazanych w Umowie umownych praw odstąpienia, może zostać wykonane w 

terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uprawniającej do złożenia takiego 

oświadczenia. 

11. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy i zachowania przez Zamawiającego części 

elementów Umowy, w ramach wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu 

przez Zamawiającego wszelkich dokumentów, danych oraz informacji koniecznych 

Zamawiającemu do dalszej realizacji zamówienia lub jego części. 

12. Bez uszczerbku dla innych postanowień Umowy, w przypadku zakończenia współpracy Stron 

w ramach Umowy, niezależnie od trybu takiego zakończenia (w przypadku upływu czasu 

trwania Umowy, w drodze odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub rozwiązania 

Umowy za porozumieniem Stron), Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wydania Zamawiającemu pełnej i aktualnej na dzień zakończenia Umowy dokumentacji, 

dotyczącej wszelkich prac zrealizowanych do daty rozwiązania; 

2) przekazania Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej przez niego wszelkich 

informacji koniecznych do dalszego realizowania przedmiotu Umowy przez inny podmiot, 

w tym wiedzy i transferu know-how specyficznego dla całego przedmiotu Umowy. 

Zobowiązanie to obejmuje w szczególności obowiązek Wykonawcy do przekazania 

Zamawiającemu wszelkich informacji umożliwiających osobie trzeciej kontynuację prac 

w ramach przedmiotu Umowy; 

13. Wykonawca będzie zobowiązany do realizowania obowiązków wskazanych w ust. 12 w 

terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub daty rozwiązania Umowy za 

porozumieniem (chyba że w takim porozumieniu Strony wskażą inaczej) – w przypadku 
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odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym przez 

którąkolwiek ze Stron lub w razie rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron; 

14. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że obowiązki wymienione w niniejszym 

paragrafie Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, dotyczą 

wyłącznie tych rezultatów prac Wykonawcy, które Zamawiający zachowuje. 

§ 13. UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany do posiadania ubezpieczenia Umowy w zakresie obejmującym jej 

realizację na kwotę 800 000 zł. 

2. Ubezpieczenie z ust. 1 dotyczy wszelkich roszczeń powstałych po stronie Zamawiającego, a 

wynikających z treści Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną i opłaconą polisę ubezpieczeniową z okresem 

ochrony od dnia zawarcia Umowy do jej zakończenia oraz do dnia wygaśnięcia zobowiązań 

wynikających z umowy, do czasu upływu trwania gwarancji, czyli do upływu 36 miesięcy od 

dokonania odbioru końcowego na sumę ubezpieczeniową z ust. 1 na jedno i wszystkie 

zdarzenia skutkujące odpowiedzialnością cywilną Wykonawcy w związku z wykonywaniem 

prac objętych umową, w szczególności za wady (usterki) projektowe, uchybienia lub 

zaniedbania Wykonawcy lub inne zdarzenia, za które ponosi on odpowiedzialność z tytułu 

prowadzonej działalności zawodowej, w tym na skutek naliczonych kar umownych z Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania ubezpieczenia i terminowego opłacania składek 

z tego tytułu za ww. okres i do bieżącego przedstawiania Zamawiającemu poświadczonych za 

zgodność z oryginałem dokumentów w tym zakresie.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy w terminie najpóźniej do dnia zawarcia 

umowy polisy (lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (OC delikt + OC kontrakt + OC za produkt)) dedykowanej dla 

potrzeb realizacji przedmiotu Umowy na cały okres, wraz z dowodem opłacenia należnej 

składki ubezpieczeniowej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa 

powyżej, na analogicznych warunkach. 

6. Wykonawca najpóźniej w terminie siedmiu 7 dni przed upływem terminu ważności polisy 

ubezpieczenia OC, dostarczonej uprzednio Zamawiającemu, dostarczy Zamawiającemu aneks 
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lub nową polisę wraz z dowodem (dowodami) uiszczenia opłaty za składkę z tytułu tej polisy, 

pod rygorem nałożenia kary umownej z Umowy. 

7. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania, w każdej formie, z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

8. Ponadto Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie polis OC potwierdzające 

ubezpieczenie personelu Wykonawcy, (projektantów), w zakresie osób wskazanych do 

kryterium oceny ofert, obejmujące zakres odpowiedzialności za szkody będące skutkiem 

uchybień w czynnościach zawodowych z zakresu projektowania w związku z uszczerbkiem na 

zdrowiu lub śmiercią oraz szkodą majątkową dotyczącą zobowiązań wynikających z Umowy. 

Kopie polis OC zostaną przedstawione Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

Umowy, przy czym dopuszczalne jest przesłanie ich skanu droga mailową, na adres 

Przedstawiciela Zamawiającego. Ubezpieczenie ma być otrzymywane do czasu Odbioru 

końcowego.  

§ 14. OCHRONA INFORMACJI  

1. Wykonawca zachowa w poufności wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, bez względu 

na formę utrwalenia tych informacji, uzyskane w trakcie wykonywania Umowy, w tym wszelkie 

dane techniczne, finansowe i gospodarcze, łącznie z materiałami i dokumentacją w tym zakresie. 

Informacjami poufnymi są te, które zostały przez Zamawiającego oznaczone jako poufne lub 

kiedy Zamawiający poinformował Wykonawcę o tym w inny sposób. 

2. Zamawiający zachowa w poufności informacje dotyczące Wykonawcy, uzyskane w trakcie 

wykonywania Umowy, których ujawnienie mogłoby spowodować szkodę Wykonawcy i co do 

których Wykonawca zastrzeże ich poufność. Nie dotyczy to informacji jawnych z mocy samego 

prawa, w tym ujawnionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

rezultatem jest Umowa. 

3. Nie stanowią nformacji poufnych, te: 

1) co do których Strona wykaże, iż przed ujawnieniem znajdowały się w jej posiadaniu; 

2) które w momencie ujawnienia były powszechnie znane; lub 

3) które zostały niezależnie opracowane w sposób nie wynikający z Umowy, co jest 

potwierdzone odpowiednią dokumentacja będącą w posiadaniu Strony. 

4. Korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z wykonywaniem Umowy oraz 

wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego pracowników lub 
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podwykonawców) od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla 

Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, 

że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek 

ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

6. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, członków jego władz, 

jego pracowników lub podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, 

Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu. 

7. Jeżeli udostępnione przez Zamawiającego informacje stanowić będą informacje niejawne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, to 

przed wejściem w posiadanie tych informacji współpracujący z Zamawiającym Wykonawca 

podda się procedurom określonym w  tej ustawie i uzyska odpowiednie do klauzuli tajności 

poświadczenie bezpieczeństwa. 

8. Osoby wykonujące czynności w ramach Umowy, w tym też podwykonawcy  są zobowiązane 

do przestrzegania zasad poufności. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za brak 

przestrzegania zasad poufności.  

9. Obowiązkiem Wykonawcy jest zagwarantowanie przestrzagania ww. zasad.   

10. Zamawiający ma prawo do uzasadnionego sprzeciwu wynikającego z wyznaczenia przez 

Wykonawcę konkretnej osoby fizycznej (lub firmy) do uzyskania dostępu do informacji 

poufnych, z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące tej osoby. Prawo sprzeciwu nie 

powinno być wykonywane w sposób uniemożliwiający w praktyce Wykonawcy posługiwanie 

się pracownikami lub podmiotami trzecimi w granicach uprawnień przyznanych niniejszą 

Umową. 

11. Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże Strony Umowy w okresie obowiązywania 

Umowy oraz w terminie 5 lat od jej rozwiązania lub zakończenia (protokół Odbioru 

końcowego), czy też odstąpienia. 

§ 15. DANE OSOBOWE 

1. Wobec faktu, że przy realizacji Umowy, w tym w zakresie Gwarancji, Wykonawca może mieć 

dostęp do danych osobowych, przed udostępnieniem Wykonawcy tych danych osobowych przez 



29 

 

Zamawiającego, Strony podpiszą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która 

stanowić będzie Załącznik do Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega szczególnie, że o ile powierzenie będzie dotyczyło danych wrażliwych, w 

tym przede wszystki w zakresie danych medycznych objetych tajemnicą lekarską, Wykonawca 

ma obowiązek zachowania tych danych w tajemnicy i spełnienia każdorazowo wymóg 

określonych w obowiązujących przepisach przewidzianych dla tego typu danych. 

3. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie związana z powiązanymi z nią 

świadczeniami Wykonawcy. Za przetwarzanie powierzonych danych Wykonawca nie otrzymuje 

odrębnego wynagrodzenia. 

4. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. 

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta w miarę potrzeby i 

możliwości w stosownym terminie. 

5. Udostępnione lub przekazane dane osobowe przez Zamawiającego mogą być przetwarzane 

jedynie na obszarze na którym zastosowanie znajduje RODO. Zakazane jest przekaznywania 

danych do podmiotów z państw trzecich, co obejmuje również zakaz korzystania m.in. z usług 

kolokacji znajdującej się (serwery) na terenie podmiotów trzecich, z zastrzeżeniem przepisów 

art. 44 – 50 RODO. 

6. Strony uprawnione są do przetwarzania danych osób realizujących Umowę, co obejmuje 

również dane kontaktowe. 

§ 16. SIŁA WYŻSZA 

1. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, w razie gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 

zdarzeń niezależnie od działań lub zaniechań którejkolwiek ze stron, i których to zdarzeń Strony 

nie mogły przewidzieć ani też nie mogły mu zapobiec przy dołożeniu należytej staranności. Do 

zdarzeń siły wyższej zalicza się  wojny, rewolucje, pożary, powodzie, epidemie, embarga 

przewozowe, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu. 

2. Strona może powołać się na działanie siły wyższej, pod warunkiem, że możliwie jak najszybciej 

po jej wystąpieniu, ale nie później niż w terminie 48 godzin, chyba że będzie to obiektywnie 

niemożliwe, powiadomi drugą stronę o zaistniałym zdarzeniu siły wyższej, wskazując 

równocześnie w jakim stopniu siła wyższa uniemożliwia prawidłowe wykonanie obowiązków 

umownych. 
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3. Jeśli wykonanie części lub całości jakiegokolwiek zobowiązania w ramach Umowy jest opóźnione 

z powodu Siły Wyższej o okres przekraczający jeden (1) miesiąc, Strony porozumieją się i w 

dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki zmiany Umowy lub rozwiązania Umowy za 

porozumieniem. 

§ 17. DODATKOWE OŚWIADCZENIA I 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Niezależnie od innych wskazanych w Umowie obowiązków, Wykonawca oświadcza, że zapoznał 

się z całością przedstawionej i udostępnionej mu przez Zamawiającego dokumentacji oraz na dzień 

podpisania Umowy znany mu jest powszechnie dostępny statut Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do czynnego wsparcia Zamawiającego we wszystkich 

postępowaniach administracyjnych, w których to Zamawiający występuje o wydanie decyzji w 

oparciu o wnioski opracowane przez Wykonawcę. 

3. Strony są zobowiązane do współdziałania w celu prawidłowej realizacji Umowy. 

4. W przypadku działania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wobec podmiotów trzecich, 

to każdorazowo złożenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego jakiegokolwiek 

wniosku/pisma/oświadczenia lub innego podobnego w treści i skutkach pisma podmiotom trzecim 

wymaga, co do zasady uprzedniej zgody Zamawiającego w formie dokumentowej (w tym w formie 

wiadomości elektronicznej – e-mail). Zasady w tym zakresie określono w OPZ. 

5. Strony prowadzą narady koordynacyjne wynikające z OPZ. 

6. Obowiązki Zamawiającego:  

1) uzgodnienie z Wykonawcą danych wyjściowych niezbędnych do sporządzenia 

dokumentacji projektowej i udzielenie Wykonawcy informacji oraz wyczerpujących 

wyjaśnień w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy, 

2) przekazanie Wykonawcy niezbędnych dokumentów i informacji będących w posiadaniu 

Zamawiającego, a dotyczących wykonania przedmiotu umowy oraz udzielenie Wykonawcy 

pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi 

podmiotami i organami w celu uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, których 

Zamawiający nie uzyskał we własnym zakresie, a których pozyskanie leży w gestii 

Wykonawcy. 
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§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelka korespondencja będzie wysyłana w formie pisemnej na adresy wskazane przy 

oznaczeniu Stron. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej strony w formie 

pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone. 

2. Korespondencja przesłana w formie dokumentowej lub w elektronicznej będzie przesyłana na 

adresy poczty elektronicznej Przedstawicielom lub na adresy wskazane trybie roboczym i 

potwierdzone mailem przez Przedstawicieli. 

3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku polskim, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

5. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej 

pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

6. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia całości lub części praw lub obowiązków 

wynikających z Umowy na dowolny podmiot publiczny, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę 

na takie przeniesienie praw lub obowiązków. 

7. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność 

któregokolwiek z postanowień Umowy, w tym również postanowienia zawartego w 

Załącznikach, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W 

przypadku uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do 

zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami wywołującymi taki sam skutek 

gospodarczy. 

8. Strony ustalają, iż w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów w związku z Umową, będą 

dążyły do ich rozstrzygania w sposób polubowny w drodze negocjacji. W przypadku nie dojścia 

do porozumienia przez Strony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

o sporze, każda ze Stron może poddać rozstrzygnięcie sporu sądowi powszechnemu, 

właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

9. W przypadku sprzeczności postanowień dokumentu Umowy z postanowieniami zawartymi w 

Załącznikach rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w Umowie. Strony, o ile 

będzie taka potrzeba sporządzą protokół niezgodności. 

10. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 
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10.1. Załącznik nr 1  [dokumenty wykazujące umocowanie do podpisania Umowy]; 

10.2. Załącznik nr 2  [OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia)]; 

10.3. Załącznik nr 3 [Wykaz osób] 

10.4. Załącznik nr 5 [Formularz Ofertowy Wykonawcy]; 

10.5. Załącznik nr 6 [Harmonogram] 

10.6. Załącznik nr 7 [Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych]; 

 

 

 

 


