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ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ – Wzór 

Umowy  

 

 

 

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH 

nr………………. z dnia ………….. 

 

 

zawarta w dniu …………….. w Warszawie pomiędzy: 

 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 

02-958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury pod nr RIK 39/95, NIP 951-00-54-672, 

REGON 010956038, reprezentowanym przez: 

1) Pawła Jaskanisa – Dyrektora 

2) Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, 

zwanym dalej Zamawiającym i/lub Muzeum, 

 

a 

1) w przypadku firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać: 

Panią/Panem ……… zam. ……….., Pesel …………………….,  prowadzącą/ym działalność 

gospodarczą pod firmą …….. w ………… przy ul. …………….. wpisaną/ym do CEIDG, NIP 

…………………….. Regon ………………… 

2) w przypadku spółki należy wpisać: 

Spółką ….. (sp.j., sp. z o.o., S.A. itp.) z siedzibą w ………………… przy ul. ………………….. dla której 

Sąd Rejonowy dla …………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi 

KRS pod numerem …………………………………… NIP ……………. Regon ………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………… 

3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 

z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości, 

 

zwanym (zwaną) dalej Wykonawcą, 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w ramach postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. 

zm.), w wyniku którego Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 39 Pzp. 

 

 

1. DEFINICJE i INTERPRETACJE. 

1) Przedmiot Umowy (Przedmiot umowy/przedmiot Umowy/przedmiot umowy) - oznacza 

opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego 

wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, certyfikatów, pozwoleń w tym uzyskanie pozwolenia na 

prace budowlane oraz dostawę i montaż zaprojektowanych urządzeń łącznie z demontażem i 

utylizacją urządzeń, które mają być zastąpione.  

2) Prace projektowe (Prace projektowe) - oznaczają wykonanie projektów budowlanych i projektów 
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Wykonawczych zgodnie z parametrami i wytycznymi zawartymi w programie Funkcjonalno-

Użytkowym tak jak to zostało określone w Dokumentacji Przetargowej  

3) Roboty (roboty) - oznaczają wszystkie prace i czynności niezbędne do wykonania i oddania do 

użytkowania obiektów, o których mowa w Dokumentacji Przetargowej, zabezpieczenie wykonanych 

robót do czasu odbioru do użytkowania obejmujące w szczególności roboty stałe (włączając materiały 

i urządzenia), które mają być wykonane zgodnie z niniejszą Umową, jak i roboty tymczasowe 

(włączając sprzęt i maszyny budowlane) wymagane do wykonania i ukończenia robót stałych oraz 

usunięcia w nich wad. 

4) Dokumentacja Przetargowa  - oznacza   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami w tym w szczególności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym autorstwa p. Łukasza 

Brutkowskiego, odpowiedziami na pytania Wykonawców, modyfikacjami SIWZ.  

5) Dokumentacja Projektowa - oznacza, komplet opracowań projektowych wykonanych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy o zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym. 

6) Plan Kontroli Jakości - oznacza Dokument określający warunki wykonania i odbioru 

poszczególnych Prac projektowych i Robót, określający ich parametry jakościowe oraz metody 

kontroli tych parametrów. Dokument zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie 

wytycznych podanych w PFU, w oparciu o dobraną przez Wykonawcę technologię wykonywania 

Robót, materiały, urządzenia oraz Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy. Plan Kontroli 

Jakości zostanie przygotowywany przez Wykonawcę  przed rozpoczęciem poszczególnych części 

Robót. 

7) Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy – oznacza harmonogram szczegółowo 

przedstawiający planowany postęp wykonywania Przedmiotu Umowy. 

8) Plac Budowy - oznacza obszar przeznaczony do wykonania Robót oraz miejsca, w których 

Wykonawca zorganizuje i utrzyma zaplecze socjalne budowy oraz składowanie materiałów i 

urządzeń. 

9) Cena Umowna - oznacza cenę ryczałtową [wynagrodzenie ryczałtowe] zdefiniowaną w pkt 8.1, 

która zostanie zapłacona Wykonawcy przez Zamawiającego jako wynagrodzenie za wykonanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

10) Termin Wykonania - oznacza wymagany termin ukończenia Przedmiotu Umowy ustalony w pkt 

7.1. lub przedłużony zgodnie z pkt 7.3. 

11) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiającego jako jego 

przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB oraz do nadzoru nad 

realizacją niniejszej umowy,  

12) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w 

razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo budowlane, należy przez to 

rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1333 z póź. 

zm.); 

 

2. DOKUMENTY UMOWNE. 

2.1. Dokumenty Umowne i ich kolejność. 

Poniżej wymienione dokumenty należy traktować jako łącznie tworzące Umowę („Dokumenty 

Umowne”): 

1. Niniejsza Umowa 

2. Dokumentacja Przetargowa……………………………………………… Załącznik nr 1 

3. Oferta Wykonawcy …………………………………………Załącznik nr 2 

4. Zabezpieczenie Należytego wykonania Umowy………………………… Załącznik nr 3 

5. Kopia polisy OC Wykonawcy…………………………… Załącznik nr 4 

6.  Karta gwarancyjna ………………………………………………………  Załącznik nr 5 i 6 

8. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych…………………Załącznik nr 7 

9. Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy………………………. Załącznik nr 8  
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10. Plan Organizacji Robót oraz Plan Kontroli Jakości ………..Załącznik nr 9  

2.2. Interpretacja sprzeczności lub nieścisłości. 

Dokumenty Umowne winny być traktowane jako wzajemnie objaśniające się, ale w przypadku 

wystąpienia jakiejkolwiek rozbieżności, sprzeczności lub dwuznaczności należy interpretować tak, jak 

tego wymagają okoliczności w jakich zawarto niniejszą umowę. Stosownie do tego jaki był zgodny 

zamiar stron i cel umowy. W przypadku stwierdzenia sprzeczności lub wątpliwości co do spójności 

dokumentów umownych, pierwszeństwo ma Program Funkcjonalno-Użytkowy, jeżeli sprzeczność 

bądź wątpliwość jego dotyczy.  

2.3. Błędy lub wady Dokumentów Umownych. 

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, którakolwiek ze Stron uświadomi sobie, że 

istnieje jakikolwiek błąd lub wada, w tym błąd lub wada natury technicznej w którymkolwiek z 

Dokumentów Umownych, to Strona ta powiadomi niezwłocznie drugą Stronę w formie pisemnej o 

takim błędzie lub wadzie. 

 

 

3. PRZEDMIOT UMOWY. 

3.1. Stosownie do postanowień i warunków przewidzianych w niniejszej Umowie, Zamawiający 

powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Prace Projektowe i Roboty wymienione i określone 

w Dokumentacji Przetargowej, zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia ………….2020. r. stanowiącą 

Załącznik Nr 2 do Umowy. 

3.2. Zakres Przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt 3.1, obejmuje w szczególności: 

-prace projektowe i budowlane o zakresie opisanym w  Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

3.3 Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy. 

3.4 Wszelkie czynności wynikające z niniejszej Umowy dokonywane są w ramach Ceny Umownej. 

3.5 Przedmiot Umowy jest dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu 

Operacyjnego Polska  Cyfrowa  na  lata  2014–2020  na  podstawie  umowy  nr  POPC.02.03.02-

00-0009/18-00 Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Partnerzy: Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w 

Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie – oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

3.6 Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach zadania 8 - Rozwój infrastruktury - zakupy 

związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej - sprzęt i oprogramowanie, prace 

budowlane związane z adaptacją pomieszczeń, działania 8.3 - Zakup infrastruktury serwerowej  

3.7 Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr ……  i na podstawie 

wniosku o udzielenie zamówienia publicznego 25/ZP/2020 

 

4. OGOLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY. 

4.1. Odpowiedzialność Wykonawcy . 

Wykonawca ma obowiązek wykonać i ukończyć Prace Projektowe i Roboty z należytą starannością, 

właściwą troską, najlepszą wiedzą i zdolnościami, stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz 

innych Dokumentów Umownych, przepisów polskiego prawa, Prawa zamówień publicznych oraz 

zasad sztuki budowlanej, zaleceniami Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru w granicach 

przedmiotu umowy. W tym celu, Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, 

urządzenia, sprzęt i maszyny budowlane, jak również przedmioty, czy to tymczasowej, czy stałej 

natury niezbędne do wykonania i ukończenia Przedmiotu Umowy. Po ukończeniu Przedmiotu Umowy 

wykonany obiekt będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest przewidziany w szczególności 

spełniać będzie wymagania techniczne i funkcjonalne określone w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania każdej pracy lub czynności która jest 

konieczna dla osiągnięcia wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz ukończenia i uzyskania pełnej 

stabilności, bezpiecznej i właściwej eksploatacji obiektu. Wykonawca odpowiada za stosowność oraz 

bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy. 

4.2. Oferta. 
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Wykonawca oświadcza że przygotował ofertę z należytą starannością oraz zapewnia Zamawiającego 

że oferta jest kompletna i wolna od błędów w zakresie przewidzianym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia. 

4.3. Praca na Placu Budowy i metody przyjęte na budowie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich swoich działań prowadzonych na Placu Budowy i za metody użyte przy budowie.  

4.4. Maszyny budowlane, sprzęt oraz materiały zastosowane do wykonania robót. 

Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie maszyny budowlane, sprzęt oraz materiały użyte do 

wykonania robót będą wysokiej jakości, w pełni sprawne i zdatne do zastosowania w celach 

określonych w niniejszej Umowie oraz będą posiadać stosowne świadectwa dopuszczenia do użycia 

oraz świadectwa jakości. 

4.5. Personel kierowniczy i siła robocza. 

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zatrudni 

personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie osób lub inny personel zaaprobowany przez 

Zamawiającego. Zamawiający może zaaprobować proponowane zastąpienie podstawowego personelu 

jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub 

wyższe niż personelu wymienionego w wykazie. 

Wykonawca wyznacza 

…………………….. nr uprawnień ………….. do pełnienia funkcji technicznej Głównego Projektanta 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

…………………….. nr uprawnień ………….. do pełnienia funkcji technicznej Głównego Projektanta 

w specjalności instalacyjnej zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, 

………………………. nr uprawnień ……………. do objęcia funkcji kierownika budowy w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia i 

doświadczenie w kierowaniu tego typu robotami, 

………………………. nr uprawnień ……………. do objęcia funkcji kierownika budowy w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

który posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu tego typu 

robotami. 

4.6. Osoby w służbie Zamawiającego. 

Zamawiający ze swojego ramienia wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy i 

kontakt z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.: …………… ...............@muzeum-

wilanow.pl. 

Wykonawca nie będzie rekrutował ani próbował rekrutować swojego personelu kierowniczego i siły 

roboczej spośród personelu Zamawiającego. 

4.7. Transport materiałów, urządzeń i sprzętu. 

Wykonawca zastosuje wszelkie racjonalne środki ostrożności, zwłaszcza poprzez użycie właściwych 

pojazdów, celem zabezpieczenia dróg od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 

Wykonawcy. Wykonawca wydzieli drogi transportowe od ciągów pieszych barierą lub ogrodzeniem 

tymczasowym. 

 

5. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 

5.1. Dostarczenie Dokumentacji Przetargowej. 

Strony niniejszym potwierdzają, że przed podpisaniem niniejszej Umowy Zamawiający przekazał 

Wykonawcy kompletną Dokumentację Przetargową (Załącznik Nr 1), która stanowiła dla Wykonawcy 

wystarczającą podstawę do określenia zakresu i dokonania wyceny Przedmiotu Umowy.  

5.2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać Dokumentację Projektową z 

uwzględnieniem podziału opracowań branżowych oraz jest zobowiązany do: 

a) Uzyskania wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej i 

uzyskania pozwoleń wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków 

technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej zgodnie z Haromonogramem 

Realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie niezbędne materiały, wnioski, uzgodnienia, opinie 
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wymagane dla realizacji Prac Projektowych Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach 

Ceny Umownej. 

b) W trakcie przygotowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania stałego kontaktu z Autorem Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu dokonywania 

na bieżąco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii. Wszelka 

korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań roboczych 

dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony każdorazowo w formie protokołu podpisanego 

przez przedstawicieli uczestniczących w spotkaniu. Spotkania robocze w tym zakresie powinny 

odbywać się przynajmniej raz w tygodniu. 

5.3. Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest 

również do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie wymienionej powyżej, a związanej z 

wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających uczestniczących w procedurze  uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. 

5.4. Projekt musi zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, 

materiałowe, kosztowe. Wykonawca musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, 

wszystkie wymagane przepisami prawnymi opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje 

administracyjne dla Projektu (w tym mi.in. zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz 

prawomocne pozwolenie na budowę). 

5.5. Projekt musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 

póź. zm.) tak, aby mógł stanowić podstawę przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego i spełniać wymagania przepisów powołanej ustawy Pzp 

dotyczących opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane; Wykonawca będzie w 

szczególności obowiązany do przygotowania dokumentacji tak aby nie naruszała przepisów art. 

29 i 30 powołanej ustawy Pzp. W przypadku kiedy Wykonawca nie może sporządzić 

dokumentacji bez zastosowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp oraz norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 powołanej ustawy Pzp, obowiązany jest sporządzić tabele 

równoważności zawierające co najmniej opis parametrów rozwiązań równoważnych. 

5.6. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 

Dokumentację Projektową w liczbie i formie opisanej poniżej: 

Projekt budowalny oraz Projekty wykonawcze wykonane przez Wykonawcę: 

– 2 egzemplarzy w formie oprawionych teczek (wszystkie branże) 

– 1 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z 

możliwością kopiowania), 

– 1 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF. - do wydruków z 

możliwością kopiowania), 

dokumentację powykonawczą: 

– 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże) 

– 1 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z 

możliwością kopiowania), 

– 1 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF. - do wydruków z 

możliwością kopiowania), 

Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia 

sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 

wynikającym z przepisów a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet 

przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo 

budowlane o zgodności projektu z przepisami. 

5.7. Zamawiający ma prawo: 

a) odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady 
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mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień 

Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie; 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają 

charakteru istotnego. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, nastąpić może w 

terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego, 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy , że: 

ba) Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych 

uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami przebiegała 

należycie. 

bb) Wady nie zostały usunięte w terminie. 

5.8. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób 

trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się 

ponieść pełną odpowiedzialność z tego tytułu. 

5.9. W dniu przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, Wykonawca łącznie z 

przekazaną dokumentacją, przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa 

zależne do wykorzystania Dokumentacji Projektowej, w ramach wynagrodzenia opisanego w pkt 8.1., 

w zakresie: 

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

Dokumentacji Projektowej w postaci materialnych nośników, w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną czy zapisu magnetycznego, 

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania w postaci 

cyfrowego zapisu, zarówno poprzez umieszczanie Dokumentacji Projektowej jako produktu 

multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez udostępnianie Dokumentacji Projektowej 

jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez 

umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci 

komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie 

internetowym), 

c) prawa do rozpowszechnia Dokumentacji Projektowej zarówno w formie materialnych nośników jak 

i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 

udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację Projektową utrwalono 

przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w 

formie materialnych nośników Dokumentacji Projektowej jak i jego cyfrowej postaci. Wykonawca 

udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z Dokumentacji 

Projektowej, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji bez uszczerbku dla prawa do 

Dokumentacji Projektowej w wersji utworu pierwotnego. Zapisy powyższe nie naruszają praw 

autorskich osobistych. Wraz z przekazaniem Dokumentacji Projektowej w ramach Ceny Umownej na 

Zamawiającego przechodzą na mocy niniejszej Umowy w całości prawo wyrażenia zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich.  

5.10. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego zaistnieje taka konieczność, Wykonawca 

zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8.1 do pełnienia nadzoru 

autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o 

Przedmiot niniejszej umowy. 

5.11. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonywania podstawowych obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ust. l pkt 4) 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto do wyjaśniania wątpliwości dotyczących 

Przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwiązań.  

5.12. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, 

obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. 

5.13.Wykonane przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczącego Przedmiotu 
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niniejszej umowy, uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych i dokonywanie zmian w 

opracowaniach projektowych nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

5.14. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 

1) kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, 

2) uzupełnianie szczegółów Dokumentacji Projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości 

powstałych w toku realizacji robót, 

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z 

dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi, 

4) uzgadnianie z Zamawiającym oraz Wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych 

przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

5) udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu technologicznym,  

6) udział w odbiorze inwestycji od Wykonawcy, a ponadto w czynnościach mających na celu 

doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych inwestycji w bezpośrednim 

związku z projektem –po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego, 

7) pobyty Projektanta na budowie, mające na celu sprawdzenie zgodności wykonywania robót 

budowlanych z rozwiązaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazówek 

Wykonawcy; bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych. 

5.13. W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracać szczególną uwagę na jakość 

wykonywanych robót w dostosowaniu do wymogów wynikających z przyjętych rozwiązań 

projektowych oraz obowiązujących norm i normatywów. 

5.14. Każdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny być odnotowane w Dzienniku 

budowy. Projektant obowiązany jest sprawdzać prawidłowość wykonania jego zaleceń. Za 

jednorazowy pobyt uważa się pobyt Projektanta na terenie budowy w jednym dniu, niezależnie od 

czasu jego trwania. 

5.15. W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji budowy, a w szczególności: 

1) zagrażających życiu lub zdrowiu, 

2) istotnych niezgodności z projektem lub zaleceniem Projektanta,  

Projektant ma prawo żądania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robót budowlanych. 

5.16. Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwań 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonując wezwania na 

nadzór autorski, winien podać Projektantowi jakich podstawowych problemów (obiekty, branże) 

nadzór ten ma dotyczyć oraz określić termin wykonania czynności nadzoru autorskiego.  

5.17. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie 

Dokumentacji projektowej, o którym mowa w ust. 8.1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do 

dokonywania zmian w Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego a 

których konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym również 

do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno –

prawne, wymaganych w trakcie toczących się postepowań mających na celu uzyskanie decyzji 

zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

 

 

6. PLAC BUDOWY. 

6.1. Przekazanie Placu Budowy. 

Przekazanie Placu Budowy nastąpi w terminie 5 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu żądania przez 

Wykonawcę, jednak nie wcześniej niż po uzgodnieniu z Zamawiającym i/lub Inspektorem Nadzoru 

Dokumentacji projektowej. Żądanie powinno być zgłoszone w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 

planowanym rozpoczęciem Robót wraz z Planem Organizacji Robót oraz Planem Kontroli Jakości 

które stanowią załącznik nr 9 do Umowy. Z czynności przekazania Placu Budowy zostanie 

sporządzony i podpisany protokół zdawczo - odbiorczy. Plac Budowy będzie obejmować obszar 

przeznaczony do wykonania Robót oraz miejsca, w których Wykonawca zorganizuje i utrzyma 

zaplecze socjalne budowy oraz składowanie materiałów i urządzeń.  
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6.2. Dostęp do Placu Budowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia swobodnego wstępu na Plac Budowy osobom 

upoważnionym przez Zamawiającego oraz pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. Wykonawca zobowiązuje się do 

wprowadzenia systemu kontroli dostępu do placu budowy oraz skutecznej ochrony przed wejściem na 

teren budowy osób nie uprawnionych. 

6.3. Odpowiedzialność za Plac Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie awarie i szkody w infrastrukturze istniejącej na Placu 

Budowy, które zdarzyły się po protokolarnym przekazaniu Placu Budowy Wykonawcy. W przypadku 

uszkodzenia infrastruktury Wykonawca w pierwszej kolejności będzie zobowiązany do przywrócenia 

stanu poprzedniego, a w razie braku takiej możliwości, do zapłaty odszkodowania w wysokości 

równej szkodzie wyrządzonej Zamawiającemu lub osobom trzecim. Wykonawca będzie ponosił 

również odpowiedzialność z jakiegokolwiek tytułu za szkody spowodowane prowadzeniem prac i 

wyrządzone na osobach lub mieniu znajdujących się na nieruchomościach sąsiadujących z Placem 

Budowy, w takim samym stopniu jak za szkody wyrządzone na Placu Budowy, jeżeli pozostają one w 

związku z prowadzonymi Robotami. 

6.4. Porządek na Placu Budowy. 

W okresie realizacji Umowy Wykonawca będzie utrzymywać Plac Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich przedmiotów utrudniających komunikację, a także magazynować lub usuwać wszelkie 

niewykorzystane materiały, usuwać złom, gruz, odpady, śmieci lub tymczasowe konstrukcje oraz 

usuwać niepotrzebny już dłużej do wykonywania Umowy Sprzęt Wykonawcy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na Placu Budowy oraz za natychmiastowe usuwanie 

odpadów i niewykorzystanych materiałów, a także za usuniecie wszelkiego typu baraków i innych 

budowli tymczasowych. Po Zakończeniu Realizacji Wykonawca uprzątnie i usunie z Placu Budowy, 

na własny koszt, gruz, śmieci, złom, odpady i zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju i pozostawi Plac 

Budowy uprzątnięty i zabezpieczony. 

6.5. Odpady 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 ), - posiadania wykazu 

używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do 

nich kartami charakterystyki; 

- dostarczenia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy decyzji w sprawie zatwierdzenia 

programu gospodarki odpadami na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 797, 875)  i Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 10).  

 

7. ROZPOCZĘCIE, OPOŹNIENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ROBÓT. 

7.1. Termin Wykonania. 

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy. 

Termin zakończenia przedmiotu umowy tj. przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania nie 

później niż do dnia 16 kwietnia 2021 r. w tym, Wykonawca  przekaże Dokumentację Projektową w 

terminie nie później niż do dnia 5 marca 2021 r.    

Rozpoczęcie Robót nastąpi po zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego w 

terminie 7 dni od daty przekazania przez Zamawiającego Placu Budowy. Wykonawca winien 

ukończyć Roboty, przez co rozumie się należyte wykonanie prac objętych niniejsza Umową i zgłosić 

je do Odbioru zgodnie z postanowieniami pkt 13.1.  

7.2. Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy, Harmonogram 

Realizacji Przedmiotu Umowy uwzględniający etapowanie wykonywania  Prac Projektowych przez 

Wykonawcę. Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił załącznik nr 8 do 
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Umowy. Wykonawca będzie prowadzić Prace Projektowe i Roboty z należytą szybkością oraz bez 

zbędnej zwłoki, zgodnie z terminami szczegółowo określonymi w Harmonogramie Realizacji 

Przedmiotu Umowy. Wszelkie Roboty mogą być prowadzone jedynie na podstawie zatwierdzonej 

Dokumentacji Projektowej. Wykonawca będzie przedkładać Zamawiającemu  skorygowany 

Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy, kiedykolwiek poprzedni stanie się niespójny z 

faktycznym postępem robót w celu uzyskania akceptacji lub odrzucenia przez Zamawiającego. 

Akceptacja lub odrzucenie winny być dokonane przez Zamawiającego  nie później niż w ciągu 3 

(trzech) dni roboczych od daty otrzymania skorygowanego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu 

Umowy. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu 

Wykonania Przedmiotu Umowy strony obowiązuje ostatni zatwierdzony Harmonogram Realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

7.3. Przedłużenie Terminu Wykonania. 

Strony mogą dokonać zmiany Terminu Wykonania całości lub jakiejkolwiek części Przedmiotu 

Umowy jeżeli i w takim zakresie, w jakim wykonanie i ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie 

opóźnione z któregokolwiek z powodów o których mowa w pkt 12. 

7.4. Kary umowne. 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w przypadku: 

1) w wysokości 0,3% wartości Ceny Umownej netto, za każdy dzień zwłoki z tytułu niedotrzymania 

Daty Zakończenia realizacji Dokumentacji Projektowej i/lub Robót, 

2) w wysokości 0,2% wartości ceny danego elementu realizacji Robót dotkniętego wadą za każdy 

dzień zwłoki z tytułu niedotrzymania terminów poszczególnych części Przedmiotu Umowy 

wskazanych w Harmonogramie Realizacji  Przedmiotu Umowy, 

3) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze i/lub w okresie rękojmi i/lub 

gwarancji – w wysokości 0,2% wartości Ceny Umownej netto za każdy przypadek nie usunięcia wady 

w terminie, 

4) w wysokości 0,2% wartości Ceny Umownej netto  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

obowiązków określonych w pkt 17.3 i 17.7. 

5) w wypadku rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% Ceny Umownej netto, 

6) w przypadku przerwy w wykonywaniu Dokumentacji Projektowej i/lub Robót, nie wynikającej z 

ustalonego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,3% wartości Ceny 

Umownej netto, za każdy dzień niewykonywania Przedmiotu Umowy.  

Płatność kar umownych przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązania do ukończenia 

Robót, ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Zamawiający 

ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozliczenia kar umownych zastrzeżonych Umową poprzez 

potrącenie ze złożonych faktur Wykonawcy.  

Kary umowne naliczane będą odrębnie dla każdego przypadku określonego powyżej.  

 

8. CENA UMOWNA I PŁATNOŚCI 

8.1. Cena Umowna. 

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości …………………. zł brutto (słownie: …………………………….. ) („Cena 

Umowna”), w tym: cena netto w wysokości …………………… zł  (słownie:  

…………………………….) oraz należny podatek VAT w wysokości: …………………… (słownie: 

…………………………)  

8.2. Forma płatności 

Wynagrodzenie wypłacone będzie w częściach: 

a) I część za wykonaną Dokumentację Projektową: 

netto …………………………………………………………..zł  

należny podatek VAT w kwocie …………………………….zł  
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b) II część za wykonane roboty budowlane: 

netto …………………………………………………………..zł  

należny podatek VAT w kwocie …………………………….zł 

Stawkę podatku VAT Wykonawca będzie naliczał w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia 

faktury. Zmiana kwoty brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT wymaga stosownej 

zmiany umowy na wniosek Wykonawcy. 

Część wynagrodzenia, o której mowa w lit. a) zostanie wypłacona Wykonawcy po dokonaniu Odbioru 

Częściowego Przedmiotu Umowy stwierdzającego prawidłowość, bezusterkowość i niewadliwość 

wykonania tej części Przedmiotu umowy.  

Część wynagrodzenia, o której mowa w lit. b), zostanie wypłacona Wykonawcy po wykonaniu 

kompletnego Przedmiotu umowy, ale nie wcześniej niż po dokonaniu Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy.  

8.2. Termin płatności i opóźnienia. 

Każdorazowa płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z odpowiednio Protokołem Odbioru 

Częściowego i Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym przez obie strony umowy z 

zastrzeżeniem zapisów pkt. 8.2 umowy. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w terminowej 

płatności faktur, Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości 

ustawowej.  

 

9. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY I ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH. 

9.1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ……………zł (słownie: …………….). Zabezpieczenie 

zostanie wniesione w formie……………………... Dokument potwierdzający wniesienie przez 

Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres obejmujący wykonanie 

przedmiotu umowy oraz okres rękojmi –stanowi Załącznik Nr 4;  

70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 

dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie rękojmi. 

9.2. Zabezpieczenie właściwego usunięcia wad. 

Każdorazowo, przed zgłoszeniem żądania zapłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o rodzaju uchybień objętych zabezpieczeniem, w 

związku z którymi powstały roszczenia oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich 

usunięcie. 

 

10. URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO. 

10.1. Jakość materiałów, urządzeń i wykonawstwa. 

Wszystkie materiały, urządzenia i jakość wykonania winny: 

(a) być rodzaju opisanego w Dokumentach Umownych; 

(b) spełniać wymagania polskich przepisów technicznych, w tym norm i standardów; 

(c) być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie, w 

tym w szczególności posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą 

techniczną; 

(d) być poddawane wyrywkowo takim badaniom, jakich zażąda Zamawiający i/lub Inspektor Nadzoru, 

dokonywanym na miejscu wytwarzania, montażu, czy przygotowania na Placu Budowy. Wszelkie 

koszty wynikające z tego tytułu pokrywa Wykonawca w takim zakresie, w jakim wynika to z Norm i 

Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w 

przedstawionym przez siebie Zestawieniu Materiałów i Urządzeń lub w aktualizacji tego zestawienia 

określonego materiału lub urządzenia, wówczas Zamawiający i/lub Inspektor Nadzoru ma prawo 
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wskazać Wykonawcy materiał lub urządzenie o parametrach zgodnych z dokumentacja projektową. 

(e) być dopuszczone do stosowania na terenie Polski oraz spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. – o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471 ) w tym,  rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. r. -w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania  ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 

2016r. poz. 1966) ). 

 

10.2. Kontrola Robót przed zakryciem. 

Żadna część Robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną bez zatwierdzenia Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca winien powiadomić Inspektora Nadzoru kiedy taka część Robót jest gotowa do 

zbadania i Inspektor winien bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 48 (czterdziestu 

ośmiu) godzin od powiadomienia, stawić się w celu dokonania badania Robót. Jeżeli Inspektor nie 

dokona badania w ww. terminie, uznaje się, że zaakceptował tak wykonaną część Robót. Powyższe 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonane Roboty, a także nie zwalnia od 

obowiązku skompletowania niezbędnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej. 

 

11. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 

11.1 Wykonawca w ramach Ceny Umownej bez dodatkowego wynagrodzenia przekaże 

Zamawiającemu przed zgłoszeniem przedmiotu Umowy do odbioru końcowego wszelkie prawa, które 

nabył w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa 

własności przemysłowej, które niezbędne są dla Użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Przekazanie praw nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania korekt zmian i uzupełnień 

wynikających z prowadzonych Robót. Jeśli Wykonawca nie jest autorem dokumentacji wytworzonej 

w wyniku realizacji umowy, ma obowiązek uzyskać zgodę autora na przeniesienie tych praw na 

Zamawiającego. 

11. 2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wytworzonej w wyniku 

realizacji umowy w tym prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa własności przemysłowej, które 

niezbędne są dla użytkowania przedmiotu umowy z chwilą jego zrealizowania przez cały okres 

obowiązywania na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych poniżej: 

a)        utrwalanie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 

b)        zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 

c)        wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 

d)        publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

e)        wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, 

f)        wystawianie, 

g)        wyświetlanie, 

h)        nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą 

wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, 

i)        nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za 

pośrednictwem satelity, 

j)        równoczesne i integralne nadawanie (reemitowanie) m. in. za pośrednictwem platform 

cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii). 

11. 3.        Wykonawca oświadcza, że: 

a)        jest wyłącznym twórcą  dokumentacji wytworzonej w wyniku realizacji umowy,  

b)        przysługują mu niczym nieograniczone majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 

wytworzonej w wyniku realizacji umowy, w tym prawo swobodnego rozporządzania tą dokumentacją, 

c)       dokumentacja wytworzonej w wyniku realizacji umowy nie narusza praw osób trzecich, w tym 

majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich, 

d)        Wynagrodzenie określone w pkt 8.1 obejmuje także należności z tytułu przeniesienia 

autorskich praw majątkowych, zezwolenia na wykonywanie osobistych i zależnych praw autorskich, a 

Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji wytworzonej w 
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wyniku realizacji umowy na każdym odrębnym polu eksploatacji. Wykonawca oświadcza, iż zezwala 

Zamawiającemu i podmiotom przez niego wskazanym na wyłączne wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego do dokumentacji wytworzonej w wyniku realizacji umowy a mianowicie do dokonywania 

opracowań, bez konieczności uzyskania dalszej zgody Wykonawcy, a także rozporządzanie 

opracowaniami i korzystanie z nich na polach eksploatacji, o których mowa powyżej. 

11. 4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego. 

11. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia na osobę trzecią uprawnień i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

11. 6.   Zamawiający nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za naruszenie praw osób 

trzecich w związku z pracami wykonanymi przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia, że przekazana 

Zamawiającemu dokumentacja nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie 

przepisów o własności przemysłowej, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej 

konkurencji. 

 

12. ZMIANY. 

12.1. Prawo do zgłaszania propozycji Zmian. 

Zmiany mogą być zainicjowane przez Wykonawcę, Zamawiającego lub Inspektora w jakimkolwiek 

momencie przed ukończeniem części lub całości Przedmiotu Umowy, i są dopuszczalne wyłącznie w 

granicach przewidzianych w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Umowie. Strony 

przewidują dopuszczalność zmiany umowy w następującym zakresie: 

1) zmiana zakresu robót budowlanych wynikająca ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po 

podpisaniu umowy z Zamawiającym (w tym ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza 

ryczałt i termin wykonania); 

2) zmiana zakresu robót budowlanych, wynikająca ze zmian wprowadzonych w schemacie 

organizacyjnym lub w zakresie działalności Zamawiającego (w tym ewentualna zmiana ceny o 

ile wykracza poza ryczałt i termin wykonania); 

3) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do dokumentacji projektowej, których nie dało się 

przewidzieć, co w konsekwencji spowoduje zmianę w Harmonogramie Realizacji Przedmiotu 

Umowy; 

5) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do zakresu robót, niezbędnych do 

prawidłowej późniejszej eksploatacji przedmiotu umowy (ewentualna zmiana ceny o ile 

wykracza poza ryczałt i termin wykonania);  

6) konieczność zrealizowania Dokumentacji projektowej i/lub robót przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych (ewentualna zmiana ceny o ile 

wykracza poza ryczałt i termin wykonania); 

7) konieczność zrealizowania Dokumentacji projektowej i/lub robót przy pomocy środków 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub zwiększenie potencjału przedmiotu umowy, 

lub jego estetyki istotnie zmieniające założeń i celów wskazanych w opisie przedmiotu umowy 

(ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i termin wykonania); 

8) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których na etapie sporządzania Dokumentacji 

Przetargowej nie dało się przewidzieć i ujawnić (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza 

ryczałt i termin wykonania); 

9) zmiana w obowiązujących stawkach podatku VAT (zmiana ceny); 

10) konieczność częściowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii dodatkowej 

wykonywania robót z powodu ujawniania się w trakcie prowadzenia robót nie przewidzianych 

do realizacji (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i termin wykonania); 
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11) wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 

(zmiana terminu wykonania robót); 

12) zmiana warunków realizacji robót polegająca na niemożności czasowego wykonywania 

rozpoczętego zakresu robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (zmiana terminu 

wykonania); 

13) wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących, pomimo 

zastosowania ogólnie dostępnych w procesach inwestycyjnych środków zabezpieczających, 

niemożność czasowego wykonania umownego zakresu robót, fakt ten musi zostać 

udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz niezwłocznie 

zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez Inspektora nadzoru - w takim przypadku 

termin wykonania Przedmiotu umowy może zostać przedłużony o okres w jakim realizacja 

Przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie była możliwa.  

14) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; 

15) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

16) zmian wynikających z odmiennego niż to przewidziano w dokumentacji sposobu i technologii 

wykonywania przedmiotu umowy lub jego części, wprowadzonych ze względu na: 

niedostępność na rynku zaprojektowanych technologii w trakcie realizacji robót, zmianę 

przepisów w tym zakresie lub możliwość uzyskania przez Zamawiającego w wyniku 

wprowadzania zmian lepszego efektu finalnego. Powyższa zmiana technologii może wpłynąć na 

zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy oraz jego cenę o ile wykracza poza ryczałt; 

17) zmiana zakresu lub też innych robót budowlanych, wynikająca ze zmian w przedmiocie umowy , 

wprowadzonych na skutek interwencji właścicieli sąsiednich nieruchomości lub innych 

uczestników procesu budowlanego (w tym ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt 

i termin wykonania przedmiotu umowy ) o ile wykracza poza ryczałt; 

18) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

19) konieczność usunięcia błędów lub zmian w dokumentacji (ewentualnie zmiana ceny o ile 

wykracza poza ryczałt i termin wykonania przedmiotu umowy ). 

 

12. 2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:  

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:  

a) klęski żywiołowe; 

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług 

lub dostarczenie przedmiotu dostawy w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów,  

Przy czym za warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych rozumiemy 

takie  warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w 

sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej a także 

nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, silne opady śniegu, bardzo 

silne wiatry (v > 16m/s). 

2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:  

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy; 

3) W przypadku zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 

niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:  

a) o charakterze niezależnym od Stron,  
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b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,  

c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności,  

d) której nie można przypisać drugiej Stronie 

Za wystąpienie tzw. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy uważa się: zdarzenie, którego 

wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie ograniczenia 

związane z kwarantanną, embarga, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie 

Umowy. 

4) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:  

a) odmowa lub przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, w sytuacji, gdy przekazana 

i niezbędna do uzyskania pozwoleń dokumentacja będzie kompletna i prawidłowa, zatem 

wskutek działania organów administracyjnych niemożliwe jest wykonanie zadania w 

terminie.  

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji; 

c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;  

d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych 

lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia 

w chwili zawierania umowy.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

 

12. 3. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z 

 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego.  

2) winy Zamawiającego lub w przypadku opóźnień ze strony Zamawiającego w przekazaniu terenu 

budowy. 

 

12. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy w trakcie realizacji:  

1) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji projektowej, na 

podstawie której Wykonawca realizuje roboty , uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z 

założonym Harmonogramem Realizacji Przedmiotu umowy. W takim przypadku Strony mogą 

zmienić termin zakończenia wykonania niniejszej umowy; 

 

12.5. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu spełnienia świadczenia, w następujących 

sytuacjach:  

1) Zmiany technologiczne, w szczególności:  

a. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji 

projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń;  

b. pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 
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c. pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy , jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu 

wykonania przedmiotu umowy ); 

d. konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie lub dokumentacji w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

robót;  

e. konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

f. w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej 

powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w 

stosunku do dokumentacji projektowej bez zmiany terminu zakończenia robót; 

g. konieczność zrealizowania Dokumentacji projektowej  przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

h. konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 

określenia w chwili zawierania umowy. 

Zmiany wskazywane w lit. e. będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 

przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z 

tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.   

 

12.6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w szczególności:  

1) Ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa.  

2) Zmiana danych teleadresowych.  

3) Zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.  

4) Zmiana Harmonogramu Realizacji Przedmiotu umowy, który może podlegać zmianom i 

modyfikacjom w trakcie realizacji robót. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji 

będzie podpisanie przez Strony umowy zamiennego lub zmodyfikowanego Harmonogramu 

Realizacji Przedmiotu umowy. 

5) Zmiana osób, którym Wykonawca zamierza powierzyć funkcję kierownika budowy, kierowników 

robót lub projektantów wskazanych w pkt. 4.6. niniejszej Umowy. Zamawiający zaakceptuje 

zmianę pod warunkiem, że Wykonawca udowodni, iż nowe osoby spełnią wymogi określone dla 

tych funkcji określone w SIWZ. 

 

13. PRZEJĘCIE ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

13.1. Zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego. 

Zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego może być dokonane tylko po przygotowaniu 

Dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
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Zabytków oraz prawomocnego pozwolenia na budowę oraz opinii od Rzeczoznawcy PPOŻ oraz 

innych decyzji, opinii, wytycznych wymaganych prawem. 

 

13.2. Zgłoszenie gotowości Robót do odbioru końcowego. 

Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego może być dokonane tylko po: 

(1) zgłoszeniu Robót do przeglądu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgłoszenia z 7 (siedmio) 

dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgłoszenia powiadomi Inspektora Nadzoru o planowanym 

terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych. Wraz z informacją Wykonawca przedłoży 

harmonogram rozruchu instalacji, prób i sprawdzeń. 

(2) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokołem z przeglądu Robót. Przegląd 

techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawności działania instalacji, urządzeń, 

systemów, ocenę jakości wykonanych Robót. Przegląd dokonywany jest w obecności przedstawicieli 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i zaproszonych konsultantów. Dla potrzeb powyższych 

czynności Wykonawca dostarczy konieczną dokumentacje powykonawczą. Rozpoczęcie przeglądu 

technicznego nie może rozpocząć się później niż 7 (siedem) dni przed planowanym zgłoszeniem 

gotowości Robót do odbioru końcowego 

 (3) potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru usunięcia usterek wykazanych podczas przeglądu 

technicznego. Kiedy całość Przedmiotu umowy zostanie ukończona, Wykonawca zgłosi gotowość do 

odbioru końcowego poprzez: 

a)  dokonanie wpisu do dziennika budowy oraz 

b)  powiadomienie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Potwierdzenie tego wpisu przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania się do powyższego w 

terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i dnia powiadomienia oznaczać będzie, że 

Roboty uznaje się za zakończone i Zamawiający przystąpi do ich odbioru końcowego w dniu 

określonym przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania odbiorów 

częściowych, a zatem wyłączeniu podlega stosowanie art. 654 kc chyba, że Umowa stanowi inaczej, 

albo Zamawiający wyrazi zgodę. 

13.3. Dokumentacja odbiorowa. 

Przed odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą 

Umową i odpowiednie przepisy prawa próby techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności odbioru 

końcowego przedłoży Inspektorowi Nadzoru w szczególności: 

1) oryginał dziennika budowy 

2) oświadczenie Kierownika Budowy, 

3) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu Robót zgodnie z 

Dokumentacją projektową, 

4) protokoły badań i prób technicznych, 

6) dokumentację powykonawczą, 

7) potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, 

8) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa;  

9) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów; 

10) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty; 

11) protokół z usunięcia usterek; 

12) końcowe Rozliczenie Robót; 

13) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów wchodzących 

w skład zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi licencjami; 

 

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY. 

14.1. Okres Gwarancji Jakości. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie wad wykonanego Przedmiotu Umowy na 

podstawie dokumentu gwarancyjnego przedstawionego przy odbiorze końcowym na okres …… 
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miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą), liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

(„Okres Gwarancyjny”) Okres rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi gwarancji, o którym 

mowa powyżej. Warunki udzielonej przez Wykonawcę gwarancji będą nie gorsze niż warunki 

rękojmi. 

14.2. Zakres Gwarancji Jakości. 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej Gwarancji Jakości obejmuje wady w wykonaniu 

Dokumentacji Projektowej i Robotach, które zostaną ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przez 

Zamawiającego w Okresie Gwarancyjnym, a których przyczynę powstania będzie stanowić Użycie 

przez Wykonawcę materiałów, urządzeń lub jakość wykonania niezgodnych / niezgodna z niniejszą 

Umową, naruszenie obowiązujących przepisów prawa. Gwarancja Jakości nie obejmuje wad 

powstałych z przyczyn zewnętrznych, przez które rozumie się w szczególności: nieumiejętną lub 

niezgodną z warunkami użytkowania obiektów eksploatację, zdarzenia losowe, uszkodzenie przez 

osoby trzecie lub Siłę Wyższą, samowolne przeróbki lub naturalne zużycie. 

14.3. Usunięcie wad. 

Wykonawca na własny koszt usunie wady objęte Gwarancją Jakości/Rękojmią poprzez naprawę lub 

wymianę wadliwej części Przedmiotu Umowy. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia 

Wykonawcy o wadzie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej ujawnienia. Wykonawca przystąpi do 

usuwania wad w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty otrzymania ww. 

powiadomienia i usunie wady w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad w terminie uzgodnionym przez Strony, wówczas Zamawiający, po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wady i uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy , może powierzyć ich usunięcie innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę podpisując niniejszą umowę. 

14.4. Przedłużenie Okresu Gwarancyjnego. 

W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu element wolny od wad lub w którym dokonał napraw, Zamawiający będzie 

uprawniony do przedłużenia Okresu Gwarancyjnego o okres równy okresowi, w którym z powodu 

wady nie mógł korzystać z takiego elementu. 

14.5. Prawo dostępu i wglądu do dokumentów. 

W celu należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych przez Wykonawcę, Zamawiający zapewni 

Wykonawcy dostęp do wadliwych części Przedmiotu Umowy w każdym czasie i w takich granicach, 

w jakich okaże się to niezbędne dla dokonania oględzin i usunięcia wady. Ponadto, przez Okres 

Gwarancyjny Wykonawca będzie miał prawo wglądu do dokumentacji obiektu, w tym Książki 

Obiektu oraz innych dokumentów związanych z eksploatacją Przedmiotu Umowy lub jego części, w 

tym urządzeń. 

14.6. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. 

Postanowienia zawarte w niniejszym pkt nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień Zamawiającego 

przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Okres 

rękojmi na Roboty jest równy okresowi gwarancji i liczony jest od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający  może wyznaczyć 

Wykonawcy termin na usunięcie wad, nie krótszy niż 7 dni, z zagrożeniem, że: 

a.  po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, 

b. będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi 

trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad istotnych w terminie i dokonania 

stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą 

kosztom takiego zastępczego usunięcia wad. 

c. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca, 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub, 

d. będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, 

jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie 

usunie w terminie Wad nieistotnych. 
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15. RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 

15.1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, zaś 

Wykonawca odpowiednio do tego jest obowiązany na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do 

naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

15.2. Szkody na osobie lub w mieniu. 

Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, w zakresie i do kwot jakimi Wykonawca jest objęty 

polisą ubezpieczeniową stosownie do pkt 17. poniżej, wszelkie uzasadnione i udokumentowane 

szkody i roszczenia wynikłe ze: (i) śmierci lub zranienia jakiejkolwiek osoby, lub (ii) strat lub 

uszkodzeń mienia, które wydarzą się wskutek lub w następstwie wykonywania Przedmiotu Umowy 

oraz usuwania w nich wad przez Wykonawcę , oraz będą spowodowane jakimkolwiek zaniedbaniem, 

umyślnym działaniem lub innym niedotrzymaniem warunków Umowy przez Wykonawcę. 

15.3. Ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi aż do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ryzyko przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy. 

 

16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

16.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) gdy Wykonawca przerwał realizację Robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni, 

d) gdy istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać 

Przedmiotu umowy w umówionym terminie, o którym mowa w pkt. 7.1. Umowy i/lub 

Harmonogramie Realizacji Przedmiotu umowy,  

e) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez zachowania 

wymaganej staranności, 

f) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy . 

16.2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu 

powinno zostać złożone w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o 

okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. 

W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy oraz Zamawiającego obowiązują następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój 

koszt,  

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z Placu Budowy i zaplecza 

urządzenia i narzędzia przez niego dostarczone lub wniesione.  

 

17. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY  

17.1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania Przedmiotu 

umowy. 

17.2. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie innej osobie lub innemu podmiotowi Umowy lub jego 

części, za jego działanie i/lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne. 
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17.3. Wykonawca oświadcza, że osoby i/lub podwykonawcy, które w jego imieniu wykonywały 

będą poszczególne czynności objęte niniejszą Umową, posiadać będą stosowne kwalifikacje i 

uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia 

oświadczeń lub dokumentów dot. osób i/lub podwykonawców w zakresie posiadania stosowych 

kwalifikacji i uprawnień na każde wezwanie Zamawiającego. 

17.4. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rafy (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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”) 

danych osobowych osób wskazanych w niniejszej Umowie, jako osoby reprezentujące Wykonawcę, 

jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z 

Umowy.  

17.5. Wykonawca udostępnia niniejszym  dane osobowe  osób wskazanych w ust. 17.4 w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. 

17.6. Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych udostępnionych zgodnie z ust. 17.4 

powyżej wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, obejmujących w 

szczególności wykonanie Umowy lub dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub z 

nią związanych.  

17.7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny 

wobec osób o których mowa w ust. 17.4 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych 

Zamawiającemu w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje 

wymagane na podstawie 13 i 14 RODO, poprzez wręczenie ww. osobom klauzul informacyjnych 

stanowiących Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy, a następnie przekazać oryginały podpisanych 

klauzul Zamawiającemu. Podpisane klauzule informacyjne powinny zostać przedłożone 

Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej Umowy. 

 

18. PODWYKONAWCY 

18.1. Zamawiający ustanawia następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią części przedmiotu umowy określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 

odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w niniejszej Umowie; 

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na żądanie Zamawiającego, musi wykazać się 

posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 

doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować 

personelem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleconej części Umowy; 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo 

(oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę); 

8) wartość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom nie może 

przewyższyć wynagrodzenia, które Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy za 

przedmiot Umowy o podwykonawstwo; 

9) w przypadku, w którym w wyniku umowy o podwykonawstwo miałby powstać utwór chroniony 

przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa zawiera określenie zakresu autorskich 
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praw majątkowych i zależnych, jakie Wykonawca i Zamawiający nabywa. Zakres ten nie może być 

mniejszy od określonego w pkt. 11Umowy; 

18.2. Wykonawca podzleci prace lub roboty polegające na: ……………………… 

18.3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą robót 

budowlanych wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego. W związku z powyższym: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (bądź dokonać zmiany w takiej umowie) 

obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany), 

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy (bądź zgodę na zmianę 

tej umowy). Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności zaś z ustawą Prawo zamówień 

publicznych; 

2) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedstawionego 

projektu umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany) w szczególności w sytuacji,  o 

której mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy Pzp, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu 

tejże umowy (projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (a także do projektu jej zmiany) w tym 

terminie uważane będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;  

3) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

lub do projektu jej zmiany 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia 

przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian;  

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (bądź jej zmiany) w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo sprzeciwu w formie pisemnej do tejże 

umowy (jej zmiany) w sytuacji, o której mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejże umowy (projektu jej zmiany). 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do tejże umowy o 

podwykonawstwo (projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację tejże umowy 

(lub projektu jej zmiany) przez Zamawiającego.  

18.4. Powyższą procedurę określoną w ust. 18.3 stosuje się również do umów z dalszymi 

Podwykonawcami, jak również do zmian do tych umów. Niewypełnienie przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w zdaniu poprzednim oraz w ust. 3 stanowi podstawę do natychmiastowego 

żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z 

Terenu budowy, co nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.  

18.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi (jak też zmianę tej umowy), w terminie 7 dni od jej 

zawarcia w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5% wartości Umowy, w 

każdym zaś przypadku, gdy będzie to wartość większa niż 50 000 PLN. Przedłożona umowa o 

podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, w szczególności zaś z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

18.6. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przypadku umów o podwykonawstwo, o których mowa 

w ust. 18.3 i 18.5, jest dłuższy niż określony w ust. 18.1 pkt 1 Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. 

18.7. Zamawiający, na podstawie regulacji art. 36b ust. 1a oraz 1b Ustawy Prawo zamówień 

publicznych żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, o ile te 

informacje są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców, 

dostawców i usługodawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie części Umowy. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

powyższym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 
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Podwykonawców, dostawców, usługodawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

wykonanie części Umowy  

18.8. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację Podwykonawcy, o ile Wykonawca wykaże, że w 

przypadku gdy powoływał się na zasoby tego Podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie dysponuje co najmniej 

potencjałem podmiotu zastępowanego, w zakresie, w jakim podlegał badaniu na etapie oceny 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania 

zasobów podmiotu trzeciego, którego  potencjałem w zakresie doświadczenia dysponuje; zgodnie z 

zakresem wskazanym w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów, na przykład poprzez wprowadzenie 

podmiotu trzeciego na Teren budowy. 

18.9. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania części robót bądź usług, wchodzących w 

zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub oświadczenia, lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy. Regulację 

niniejszą stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. 

18.10. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy, dostawcy i usługodawcy, i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 

to były działania lub uchybienia Wykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnic prawnie 

chronionych powziętych w związku z realizacją Umowy. 

18.11. W ciągu 30 dni od daty zapłacenia Wykonawcy za daną część Przedmiotu umowy Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu oświadczenia zatwierdzonych Podwykonawców oraz dalszych 

zatwierdzonych Podwykonawców, o których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy Pzp, że ich 

wierzytelności za wykonanie podzleconych prac lub robót, które stały się wymagalne na dzień 

dokonania płatności na rzecz Wykonawcy zostały uregulowane, wraz z dowodami zapłaty. W 

przypadku wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury, Zamawiający zastrzega możliwość 

żądania od Wykonawcy dostarczenia w terminie do 3  dni od daty jej wystawienia oświadczenia 

Wykonawcy i podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami 

reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji umowy zostały zapłacone. Brak 

oświadczeń, o których mowa w zdaniach poprzednich uprawniać będzie Zamawiającego do 

zatrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu ich otrzymania, a Wykonawcy 

nie będzie przysługiwało prawo do naliczania odsetek za nieterminowe uregulowanie płatności. 

18.12. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową Podwykonawca (lub dalszy 

Podwykonawca), dostawca lub usługodawca, wystąpi do Zamawiającego z oświadczeniem, że 

Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane prace lub roboty, które zostały odebrane i 

poświadczone do zapłaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiającego, i udokumentuje zasadność 

takiego żądania to Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty 

doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że: 

1) sumy należne Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) za prace, zostały zapłacone; 

2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę; 

3) zobowiązania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie są wymagalne; 

4) wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zostały zgłoszone roszczenia związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego Umowy. 

18.13. Jeżeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 

Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), dostawcy lub usługodawcy zostały zapłacone albo, 

że żądanie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub usługodawcy z innych przyczyn 

nie jest zasadne, wówczas Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, po potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela Zamawiającego, zapłaci na 

rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub usługodawcy należną kwotę. 

Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa między Wykonawcą a 
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Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy (lub 

dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub usługodawcy będzie miał prawo skorzystać z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy do tej kwoty bądź potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub usługodawcy, Wykonawca nie będzie 

uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy (lub 

dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub usługodawcy, o których Zamawiający nie został 

poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej 

18.14. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub wysokości 

należnej zapłaty albo też co do podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu przysługiwało 

będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub usługodawcy. Po złożeniu do depozytu 

sądowego Zamawiający będzie miał prawo potrącić kwotę równą kwocie złożonej do depozytu 

sądowego z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

18.15. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), dostawcy 

lub usługodawcy jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i 

n. k.c., Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem 

Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne 

koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

 

19. SIŁA WYŻSZA 

19.1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

19.2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy 

ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, 

kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę  z powodu niedopełnienia obowiązków 

Umownych. 

19.3. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od 

Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: 

wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie ograniczenia związane z kwarantanną, 

embarga, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie Umowy. 

19.4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 

przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała 

zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w 

takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie 

alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie 

Siły Wyższej. 

19.5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

19.6. Wykonawca przy realizacji umowy zobligowany jest do przestrzegania przepisów, 

wytycznych i decyzji Rządu Rzeczpospolitej Polskiej dotyczących wprowadzonego na terenie Polski 

stanu pandemii, epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19 

 

20. PRAWO 

W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową ma zastosowanie prawo polskie, a w szczególności 

przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz innych regulacji prawnych stosujących się do przedmiotu umowy. 

 

21. SPORY 

21.1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i 

nieporozumienia wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 
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21.2. Jeżeli po upływie 14 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w 

stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

22. POROZUMIEWANIE SIĘ STRON 

22.1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z 

realizacji Przedmiotu umowy, przekazywane będą pocztą elektroniczną lub faksem, a następnie ich 

treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy wymagają formy 

pisemnej. 

22.2. Wszelka korespondencja między Stronami Umowy powinna powoływać się na tytuł Umowy i 

jej numer. 

22.3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 

Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie  

Adres:      St. Kostki Potockiego 10/16, 02 – 958 Warszawa  

Telefon:      22 544 700 

Fax:                   22 842 31 16 

e-mail:      muzeum@muzeum-wilanow.pl 

Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 

                                       ……………………………. 

Adres:      ………………………………  

Telefon:      ………………………………… 

e-mail:      ……………………. 

22.4. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 22.3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga 

jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

23.EGZEMPLARZE UMOWY 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
mailto:ajankowski5@tlen.pl
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Załącznik nr 5 do Umowy nr ....... 

z dn. .............. 

 

Warunki gwarancji dla Robót budowlanych 

 

Wykonawca gwarantuje właściwe wykonanie Przedmiotu umowy  objętego Umową nr …… z dn. 

………………… r. (zwaną dalej „Umową”), opisanego w pkt. 1 Umowy.  

 

Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy został wykonany z należytą starannością, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. 

Gwarancja ta obejmuje wszystkie wady, zastosowanych materiałów oraz wszystkie wady konstrukcji 

lub wykonawstwa, jak i dobrego funkcjonowania Przedmiotu umowy , zarówno jako całości, jak i 

poszczególnych części składowych. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, zastosowanych części lub 

elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji tj…………. od dnia odbioru Przedmiotu 

umowy. 

 

1. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność wynikającą z wad materiałowych użytych materiałów, 

wadliwym wykonaniu prac określonych w pkt. 1 Umowy oraz szkód powstałych w związku z 

wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy.  

2. W przypadku stwierdzenia wad Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego , na koszt własny. 

3. Zamawiający zgłasza wadę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z podaniem lokalizacji.  

4. Wykonawca określi sposób usunięcia wady (naprawa, wymiana).  

5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dokonanej naprawie, przekazując protokół naprawy 

gwarancyjnej z podaniem zakresu wykonanych czynności naprawczych.  

6. W przypadku gdy usunięcie wady trwa dłużej niż określono w pkt. 2 i nie uzgodniono tego faktu 

z  Zamawiającym lub w przypadku braku reakcji w terminie 2 dni od zgłoszenia (pkt. 3) 

Zamawiający może usunąć powstałe wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Zamawiającego kosztów usunięcia 

wady. 

7. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady 

nastąpiło jeszcze w czasie obowiązywania gwarancji. 

 

 

 

 ………………………..………… 

(data, pieczęć i podpis  

Wykonawcy) 
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Załącznik  nr 6 do umowy  nr ……….. 

      z dn. ............................ 

 

Warunki Gwarancji na Dokumentację Projektową 

Wykonawca gwarantuje właściwe wykonanie Przedmiotu umowy  objętego Umową   nr …… z dn. 

………………… r. (zwaną dalej „Umową”), opisanego w pkt. 1 Umowy.  

 

 gwarancji jakości dotyczącej dokumentacji projektowej  i wszelkich innych opracowań, 

sporządzonych przez Wykonawcę o następującej treści: 

 

 

 

Gwarancja niniejsza udzielana jest na okres ………. i rozpoczyna się od dnia odbioru Protokołu 

Odbioru Końcowego. 

 

W okresie gwarancji Wykonawca  zobowiązuje się względem Zamawiającego do wykonywania 

poniższych obowiązków przy zastosowaniu reguł przewidzianych dla wykonywania usługi opisanych 

w Umowie:  

 

Bezpłatnego usuwania wad oraz wszelkich usterek w sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej  i wszelkich innych opracowaniach, sporządzonych przez Wykonawcę, które 

doprowadziły lub mogą doprowadzić do powstania wady inwestycji bądź dowolnej części inwestycji 

oraz  we własnych działaniach i innych sporządzonych przez Wykonawcę dokumentach, w tym do:  

 

1) Uzupełniania w tym poprawiania i wyjaśniania treści dokumentu lub dokumentów 

sporządzonych przez siebie w ramach realizacji Umowy,  

2) Uzupełnienia sporządzonej przez siebie w trakcie realizacji Umowy dokumentacji, poprzez 

uzupełnienie Zamawiającemu  dokumentu, poprawienie, sporządzenie nowego dokumentu lub 

złożenie wyjaśnień w zakresie treści dokumentu. 

3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument uzupełniający, poprawiony lub 

wyjaśniający treść poprzednio sporządzonych dokumentów, a w przypadku obowiązku 

sporządzenia nowych dokumentów lub dokumentu ten dokument lub dokumenty w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego żądania Zamawiającego.  

 

Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 

Zgłoszenie wady będzie następowało w formie pisemnej na adres siedziby: 

……………………………….  lub w formie elektronicznej na adres: ………………………… 

 

………………………………. 

(data, podpisy 
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Załącznik nr 7 do Umowy nr……… 

z dn. ………….. 

 

 

 

I N F O R M A C J A 

na temat przetwarzania danych osobowych 

 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić poniższe informacje swoim 

pracownikom/współpracownikom oraz osobom, których dane przekazuje w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Administratorem danych osobowych udostępnianych w procesie przeprowadzania zamówienia 

publicznego oraz wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na tej 

podstawie jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki 

Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-

mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum 

został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 

iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przez Muzeum postępowania 

związanego z zamówieniem publicznym oraz wykonanie umowy zawartej w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznej na tej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w 

odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;  

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;  

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej 

zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);  

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane 

kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia 

pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte. 

 

Okres przechowywania danych  

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

oraz okres do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 

 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych 

mogą być podmioty, z którymi Muzeum jest powiązane, jak również podmioty współpracujące z 

Muzeum, w tym np.: banki, podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcy prawni oraz 

księgowi. 
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Prawa osoby, której dane dotyczą 

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia 

przetwarzania.  

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym 

inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Brak 

podania wymaganych danych spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto zebranie ww. danych osobowych 

i przekazanie ich celem przetwarzania przez Zamawiającego było konieczne w związku z zawarciem 

Umowy, a następnie jej wykonaniem przez obie strony. Konsekwencją nie podania danych osobowych 

byłaby niemożliwość jej zawarcia lub wykonania. 

 

 


