
UMOWA NR …………………. 

zawarta w dniu …………………..…………. 2020 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

Szkołą Główną Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP: 118-00-35-927, 

REGON: 000173410, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

a 

(firma, siedziba, adres) wpisanym/-ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………. Wydział Gospodarczy pod Nr KRS: …………….……, 

kapitał zakładowy w wysokości ………………….….. zł, wpłacony …………………….., NIP:…………………………, 

REGON:……………………,  

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

uprawnionym/-i do reprezentacji Spółki, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu  

z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której wydruk z dnia …. stanowi załącznik 

nr 1 do Umowy, 

lub 

(imię, nazwisko), zam. (adres) ……..., PESEL……………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod 

firmą „…….”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej 

„CEIDG”, (adres) ……………………… , NIP: ………………..……., REGON: ……………………….., zgodnie z aktualnym 

wydrukiem z CEiDG, z dnia …….. stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy 

[wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą] 

lub 

(imię, nazwisko), zam. (adres)  ……..., PESEL……………., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod 

firmą „…………………..”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, 

zwanej dalej „CEIDG”, (adres) ……………………………., NIP: ………………..……., REGON: ……………………….., 

zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, z dnia …….. stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, 

(imię, nazwisko), zam. (adres)  …………, PESEL……………., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod 

firmą „…………………..”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, 

zwanej dalej „CEIDG”, (adres) …………………………… , NIP: ………………..……., REGON: ……………………….., 

zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG z dnia …….., stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………..……………………………………, (adres) ……………………….…………………..…., NIP: 

…………………………………, REGON: …………………………., zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG z dnia …….. 

oraz umową spółki cywilnej, stanowiącymi załącznik nr 1 do Umowy, 

[wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  

w formie spółki cywilnej] [w przypadku konsorcjum odpowiednio ze wskazaniem Lidera] 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, 

w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 

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

dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych” - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pod nazwą „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie 

posiadanych przez SGSP audytów (audyt energetyczny oraz audyt oświetlenia wewnętrznego)  

i zgodnie z wytycznymi audytów oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, przeniesienie praw 



autorskich na zamawiającego do wykonanej dokumentacji dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja 

Domu Studenckiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie”, nr sprawy PN 28/20,  

o następującej treści: 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową wraz z 

inwentaryzacją stanu istniejącego, obejmującą wszelkie dokumenty niezbędne do uruchomienia 

postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (w tym przedmiary robót i kosztorysy 

inwestorskie) i realizację inwestycji (w szczególności wielobranżowe projekty budowlane i 

wielobranżowe projekty wykonawcze, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót), 

uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz 

przeniesienie praw autorskich do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy w 

ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową wraz z prawem wyłącznego zezwalania na 

wykonywanie autorskiego prawa zależnego,  wsparcie zamawiającego na etapie prowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowalnych tj. przygotowanie 

odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odwołań 

Wykonawców dotyczących zakresem dokumentacji projektowej,  pełnienie nadzoru autorskiego w 

trakcie realizacji zamówienia i w okresie rękojmi i gwarancji na dokumentację projektową, na 

zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie i prawie powszechnie obowiązującym. 

2. Przedmiot Umowy należy wykonać przy uwzględnieniu danych technicznych obiektów, zawartych 

w opisie przedmiotu zamówienia, oraz ich specyfiki budowlanej, zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Przedmiot Umowy realizowany będzie etapami, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1) ETAP I: „Wykonanie koncepcji instalacji klimatyzacji”:  

a) opracowanie koncepcji instalacji klimatyzacji  

 podanie lokalizacji oraz określenie typów  jednostek wewnętrznych (ścienne czy 

kasetonowe), 

 podanie lokalizacji jednostek zewnętrznych, 

 podanie sposobu prowadzenia instalacji freonowej, 

 podanie sposobu zasilania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,  

b) uczestniczenie  w  minimum dwóch  spotkaniach  w  zakresie  uzgodnień  koncepcji  w siedzibie 

Zamawiającego,  

c) przedstawienie  końcowych  rozwiązań  w celu akceptacji przez Zamawiającego,  na  etapie  przed  

przystąpieniem  do  wykonania  dokumentacji projektowej.  

 

2) ETAP II: „Opracowanie dokumentacji projektowej klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń 

znajdujących się na I piętrze”: 

a) opracowanie projektowe instalacji klimatyzacji wraz z doborem poszczególnych jej 

elementów dla klimatyzowanych pomieszczeń I piętra  m.in: 

 dobór i umiejscowienie jednostek wewnętrznych (ściennych lub kasetonowych),  

 dobór i umiejscowienie jednostek zewnętrznych (agregatów sprężarkowych), 

 projekt instalacji freonowej, 

 projekt instalacji skroplin, 

b) opracowanie projektowe instalacji elektrycznej uwzględniający zasilanie oraz sterowanie 

urządzeniami instalacji klimatyzacji na I piętrze, 



c) opracowanie projektowe lub wytyczne dla branży budowlanej uwzględniające niezbędne 

roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji pomieszczeń parteru m.in. 

demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, wykonanie nowych sufitów 

podwieszanych, wykonanie otworowania, wykonanie zabudowy projektowanej instalacji, 

prace budowlane odtworzeniowe po przeprowadzeniu instalacji elektrycznej, freonowej  

i skroplin, 

d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWIOR), 

e) przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie, oraz wartość kosztorysową inwestycji, jak również 

zbiorcze zestawienie kosztorysów w rozbiciu na branże i działy związane z klimatyzacją 

parteru,  

f) harmonogram rzeczowo – finansowy,  

g) uzgodnienia z wymaganymi  instytucjami 

 

3)  ETAP  III:  „Opracowanie dokumentacji projektowej klimatyzacji na potrzeby pozostałych 

pomieszczeń w budynku (z wyłączeniem  pomieszczeń uwzględnianych w etapie II)”: 

a) opracowanie projektowe instalacji klimatyzacji wraz z doborem poszczególnych jej 

elementów dla klimatyzowanych m.in:  

 dobór i umiejscowienie jednostek wewnętrznych (ściennych lub kasetonowych),  

 dobór i umiejscowienie jednostek zewnętrznych (agregatów sprężarkowych), 

 projekt instalacji freonowej, 

 projekt instalacji skroplin. 

b) opracowanie projektowe instalacji elektrycznej uwzględniający zasilanie oraz sterowanie 

urządzeniami instalacji klimatyzacji,  

c) opracowanie projektowe lub wytyczne dla branży budowlanej uwzględniające niezbędne 

roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji m.in. demontaż i ponowny 

montaż sufitów podwieszanych, wykonanie nowych sufitów podwieszanych, wykonanie 

otworowania, wykonanie zabudowy projektowanej instalacji, prace budowlane 

odtworzeniowe po przeprowadzeniu instalacji elektrycznej, freonowej i skroplin, 

d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWIOR), 

e) przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie, oraz wartość kosztorysową inwestycji, jak również 

zbiorcze zestawienie kosztorysów w rozbiciu na branże i działy,  

f) harmonogram rzeczowo – finansowy,  

g) uzgodnienia z wymaganymi  instytucjami. 

 

4)  ETAP IV: „Wsparcie zamawiającego i pełnienie nadzoru autorskiego”:  

Wsparcie zamawiającego na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie 

robót budowalnych w zakresie realizacji EATPU II  tj. przygotowanie odpowiedzi na zapytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odwołań Wykonawców dotyczących zakresem 

dokumentacji projektowej,  pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zamówienia 

Zamawiający przewiduje nie więcej niż 5 wizyt Wykonawcy.   

 

5) Terminy realizacji etapów: 

a) ETAP I i II: łącznie - maksymalnie 4 tygodnie od daty podpisania umowy; 

b) ETAP III: maksymalnie 10 tygodni od dnia podpisania umowy; 



c) ETAP IV: od daty rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy 

robót budowlanych w zakresie realizacji ETAPU II -  do daty zakończenia robót budowlanych w 

zakresie EATPU II tj. odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. 

 

4. Dokumentacja projektowa wchodząca w skład przedmiotu Umowy:  

a) będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności będzie odpowiadać 

wymaganiom, wynikającym z:  

 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r poz. 1333, z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.),  

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2  września 2004  r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129, z późn. zm.),  

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., 

nr 120, poz. 1126), 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130,poz. 1389), 

 będzie kompletna pod względem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu 

ma służyć oraz będzie spełniać wymogi tak, aby mogła stanowić opis przedmiotu zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych; 

 będzie zawierać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami opinie, uzgodnienia, decyzje, 

pozwolenia, informacje, zgodne z zakresem prac projektowych; 

b) będzie przewidywać stosowanie wyłącznie dopuszczonych do obrotu wyrobów oraz będzie 

sporządzona wyłącznie przez osoby legitymujące się uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi 

przez obowiązujące przepisy prawa oraz przez Zamawiającego, których uprawnienia i kwalifikacje 

potwierdzone zostaną właściwymi dokumentami. Wykonawca we własnym zakresie i na własny 

koszt i ryzyko będzie zobowiązany weryfikować obowiązujący stan prawny w całym okresie 

wykonania Umowy, 

c) będzie przedstawiać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe 

i kosztowe pod względem przyszłej eksploatacji; 

d) w przypadku konieczności opisania proponowanych w projekcie materiałów i urządzeń 

za  pomocą parametrów technicznych z jednoczesnym podaniem ich nazw i producentów, 

w  każdym przypadku posłużenia się przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej dla opisu 

materiałów lub urządzeń nazwami, znakami towarowymi, patentami itp., materiały lub urządzenia 

wskazane w powyższy sposób muszą posiadać swoje odpowiedniki (materiały lub urządzenia 

równoważne) na  rynku, opisane przez Wykonawcę poprzez wskazanie parametrów 

równoważnych; 

e) w zakresie nadzoru autorskiego: 



 będzie sprawować bieżącą kontrolę nad realizacją prac i stwierdzać zgodności wykonywania 

robót  budowlanych z zasadami wiedzy technicznej oraz rozwiązaniami technicznymi, 

materiałowymi, użytkowymi określonymi w dokumentacji projektowej,  

 na bieżąco będzie dokonywać oceny (opiniowanie) wyników przeprowadzanych w ramach 

Umowy o roboty budowlane prób instalacji, procedur rozruchu zabudowanych urządzeń oraz 

badań materiałów budowlanych;  

 na każde wezwanie Zamawiającego będzie wyjaśniać wątpliwości dotyczących dokumentacji 

projektowej i zawartych w niej rozwiązań; 

 wykonywać rysunki uzupełniające, uzgadniać i oceniać możliwości lub zasadności 

wprowadzenia ewentualnych zmian rozwiązań projektowych i zastosowania urządzeń lub 

materiałów zamiennych, których konieczność wprowadzenia jest zasadna lub może wyniknąć 

w trakcie realizacji zadania, a zgłaszanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego; 

 Wszelkie proponowane rozwiązania zamienne muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

 

 

§ 2. 

Zobowiązania ogólne 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zespołem projektowym, składającym się co najmniej   

z następujących osób:  

1) …………………………………… 

2) ………………………………….. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie zobowiązany jest w szczególności 

do:  

1) konsultowania na bieżąco z Zamawiającym danych do projektowania i kosztorysowania,  

w tym uzgodnień branżowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu 

wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. 

Potwierdzeniem ww. czynności będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona 

datą i podpisami stron; 

2) udziału w naradach technicznych, celem omówienia postępu prac projektowych  

i ewentualnych problemów związanych z realizacją umowy. Potwierdzeniem ww. czynności 

będzie protokół sporządzony przez Wykonawcę opatrzony datą i podpisami stron. Narady 

techniczne będzie organizował Zamawiający w okresie  przygotowywania projektów), o ich 

terminie Wykonawca zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na 3 dni przed 

planowanym terminem przedmiotowych narad; 

3) dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów, instytucji, osób; 

4) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania Umowy, decyzji, 

zezwoleń, zgód, potwierdzeń, opinii, uzgodnień i stanowisk organów administracji i innych 

właściwych instytucji i osób, w zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego 

wykonania przedmiotu Umowy; 

5) zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w ramach 

realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli będzie jednak taka konieczność, jego uzyskanie leży  

po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego. 



6) po protokolarnym odbiorze końcowym dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 

jeżeli zajdzie konieczność wynikająca z odrębnych przepisów, dokonania dwukrotnej 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminach określonych przez Zamawiającego,  

z takim zastrzeżeniem, że czas na aktualizację wyznaczony przez Zamawiającego nie może 

być krótszy niż 5 dni roboczych; 

7) w toku wykonywania dokumentacji projektowej oraz w ramach świadczenia usług nadzoru 

autorskiego,  do wprowadzenia do dokumentacji projektowej wszelkich zmian, które okażą 

się konieczne  w związku z np. przebiegiem postępowań administracyjnych, w tym  

w szczególności w związku z wezwaniami odpowiednich organów, innych instytucji, osób lub 

w wyniku zmiany przepisów prawa, lub w przypadkach wynikłych w trakcie realizacji robót 

budowlanych, w terminach określonych w wezwaniach lub wskazanych przez 

Zamawiającego; 

8) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego; 

9) niezwłocznie, w formie pisemnej (pisemnie, faksem, lub pocztą elektroniczną) i wyczerpująco 

informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, 

koszt lub termin zakończenia elementów Umowy; 

10) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 

11) brać udział, na każdym etapie Umowy, w spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez 

właściwe organy lub Zamawiającego lub w celu merytorycznego i technicznego wsparcia 

Zamawiającego; 

12) w terminach wskazanych przez Zamawiającego, przygotowywać dla Zamawiającego 

wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zastrzeżenia lub zarzuty dotyczące 

przedmiotu Umowy, złożone przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż 

do zawarcia umowy z wykonawcą robót oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji 

dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi - w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie 

złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez 

Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej; 

13) przekazywać Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia i wnioski  

o wydanie: warunków decyzji, opinii (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje organów 

administracji publicznej i samorządowej, opinie i uzgodnienia innych podmiotów 

wydawanych w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę oraz niezwłocznie w formie potwierdzonej pisemnie, 

14) sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą koordynację 

międzybranżową projektu. 

3. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest:  

1) wyjaśniać wszelkie wątpliwości Zamawiającego odnośnie projektów, stanowiących 

przedmiot Umowy, i przyjmowanych rozwiązań, w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego; 

2) niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ 

na terminy wykonania Umowy lub koszty wykonania przedmiotu Umowy albo przyszłe koszty 

realizacji inwestycji;  



3) stosować i proponować najkorzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania z punktu widzenia 

ekonomicznego i technicznego.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji w formie 

papierowej oraz dodatkowo wersję elektroniczną (w formie elektronicznej – na nośnikach 

cyfrowych w szczególności na płycie CD lub DVD – dokumenty tekstowe opisu w formacie *.pdf  

i *.doc/*.odt, część graficzna w formacie edytowalnym *.dxf oraz *.pdf. Kosztorysy oraz przedmiary 

robót w programie NORMA lub zgodnym oraz w formacie PDF i formacie arkusza kalkulacyjnego 

*.xls/*.odx odczytywanym przez pakiet Microsoft Office). Do dokumentacji będzie załączony wykaz 

opracowań, pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja jest zgodna z Umową, 

obowiązującym przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia. 

5. Dokumentacja podlega odbiorowi przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi  

w Umowie. 

6. Zamawiający oświadcza, że: 

1) Przekaże Wykonawcy wszelkie informacje, jakimi dysponuje Zamawiający, mające wpływ na 

okoliczności wykonywania Umowy; 

2) będzie dokonywać płatności za prawidłowo wykonane i odebrane prace w terminach 

przewidzianych w Umowie. 

7. Strony oświadczają, że znają i stosują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,  

w szczególności, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. U. UE.L. 2016.119.1, z późn. zm.), dalej „RODO”,  wdrożyły odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa  

i wolności osób, których dane dotyczą. 

8. Strony, jako administratorzy danych osobowych, zobowiązują się do zgodnego z zapisami RODO, 

gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych pracowników, 

współpracowników, funkcjonariuszy i pozostałych osób zatrudnionych drugiej Strony,  

w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, a także do wykonania obowiązków informacyjnych. 

W celu wykonania tych obowiązków przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże swoim 

pracownikom i współpracownikom informacje, określone w załączniku nr 6 do Umowy. 

 

§ 3. 

WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania całości Umowy wynosi łączną kwotę: 

.............................. zł brutto (słownie: ......................... ), w tym  …. % podatku VAT w kwocie 

........................... zł (słownie: ..............................) i  .....................zł netto (słownie:...................... ), 

w tym za: 

a. Etap I-III: za Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją stanu 

istniejącego oraz przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji netto: ……………………………., co daje kwotę brutto:…………………, 

b. Etap IV: za pozostałe usługi w tym wsparcie Zamawiającego na etapie prowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz 

pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowalnych objętych 



zakresem projektu ETAPU II – I PIĘTRO obiekt 02 budynek B netto: ……………………………., 

co daje kwotę brutto:………………… 

 

2. Wynagrodzenie brutto określone ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

Umowy, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, jak 

również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji projektowej, wchodzącej w skład przedmiotu Umowy, zezwalanie na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do dokumentacji oraz wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego 

własności egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono dokumentację. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie dokonana przelewem na konto 

Wykonawcy podane na fakturze, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w terminie 

21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przy czym 

Wykonawca wystawi osobno fakturę po zrealizowaniu łącznie etapów I-III o których mowa w §4  

lit. a) i osobno po zrealizowaniu etapu IV o którym mowa w §4 lit. b). Jeżeli konto podane na fakturze 

nie będzie zgodne z wykazem kont wskazanych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyżej wskazane wynagrodzenie na konto wskazane przez KAS. 

4. Za datę dokonania płatności Strony ustalają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie wynikające z faktury, która została nieprawidłowo wystawiona, nie zostanie przez 

Zamawiającego zapłacone do chwili dokonania prawidłowej korekty faktury. Termin płatności w 

takim przypadku: do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Faktury VAT będą wystawiane na: 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

NIP: 118 00 35 927; REGON: 00017341. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanym  

w Urzędzie Skarbowym w ………………………..……….. i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.  

8. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie protokół końcowego odbioru, każdego z 

etapów określonych w §4 lit. a) i §4 lit. b) oddzielnie, podpisany bez uwag przez obie Strony 

umowy.  

9. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

10. Wykonawca oświadcza, że ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za rzetelne, 

prawidłowe, a w szczególności terminowe rozliczanie wszelkich podatków i innych należności 

publicznoprawnych, podlegających doliczeniu do składników ceny, wskazanej na fakturze. 

11. Strony zgodnie oświadczają, że akceptują stosowanie e-faktur. Oznacza to, że Wykonawca 

wystawiać będzie wyłącznie e-faktury, a jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy przeszkody 

formalne lub techniczne uniemożliwią Wykonawcy wystawienie lub przesłanie e-faktur, 

Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia faktur w formie papierowej. 

12. Faktury można przesyłać w następujący sposób: 

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej - w tym przypadku Strony ustalają, że:  

a) adresem poczty elektronicznej z którego Wykonawca będzie wysyłać e-faktury  będzie: 

……………………….@........................................, 

b) adresem poczty elektronicznej Zamawiającego na który będą trafiać e-faktury będzie: 



sgsp@sgsp.edu.pl. Przyjmuje się, że e-faktura została doręczona w momencie otrzymania  

przez Zamawiającego wiadomości e-mail z załączoną e-fakturą (wraz z załącznikiem,  

gdy to wymagane). Wykonawca wystawia i przesyła e-faktury w formacie plików PDF, w 

układzie: 1 mail = 1 faktura. Jeśli do faktury załączone są załączniki, powinny one stanowić 

jej kolejne strony tak, aby tworzyć jeden dokument pdf;  

2) Wykonawca ma prawo przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”), dostępnej na stronie 

internetowej www.efaktura.gov.pl, a Zamawiający ma obowiązek odbierania od Wykonawcy 

tych faktur za pośrednictwem tej platformy. Faktura winna zawierać informacje dotyczące 

odbiorcy płatności, wskazanie numeru Umowy Zamawiającego, jak również inne elementy 

niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych. Odpowiednie zastosowanie mają: 

ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. przywołano wyżej oraz ustawa z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, z późn. zm.). 

13. Wykonawca oświadcza, że będzie przesyłał faktury w sposób określony w ust. 12 pkt 1 lub 2 

(określa Wykonawca). 

14. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne 

konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia 

podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień wyżej wymienionych warunków lub powstałe  

w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy z 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego 

odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa 

oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności 

zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych 

w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

16. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym 

podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie 

powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi 

konsekwencjami finansowymi z tego tytułu. 

17. W przypadku, gdy Umowa wykonywana była z udziałem podwykonawców, wówczas Wykonawca do 

wystawionej przez siebie faktury VAT obowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca  

otrzymał należne wynagrodzenie za wykonanie prac, objętych zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umową, wraz z dokumentami, z  których wynika uprawnienie do reprezentowania odpowiednio 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub inne dowody, że otrzymali oni należne z tego tytułu 

wynagrodzenie oraz, że wszelkie ich roszczenia wobec Wykonawcy z tytułu wykonanych części 

przedmiotu Umowy zostały zaspokojone. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania 

płatności Wykonawcy do  momentu przedstawienia dowodu wpłaty, potwierdzającego 
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uregulowanie wszystkich bieżących należności, przysługujących podwykonawcy zamówienia. Za 

okres wstrzymania płatności Wykonawcy nie przysługują odsetki. 

18. W przypadku, gdy została zawarta umowa o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany  

jest do dokonania we własnym zakresie wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  

z zachowaniem terminów płatności, określonych w umowie o podwykonawstwo. 

19. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  

za wykonane usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

20. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 19, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  

bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego,  

co  do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

lub złożenia do depozytu sądowego, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury VAT Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe  

za opóźnienie. 

 

§ 4. 
Etapy prac i terminy realizacji 

a) ETAP I i II: łącznie - …………………..tygodnie od daty podpisania umowy, gdzie: 

ETAP I: „Wykonanie koncepcji instalacji klimatyzacji”; 

ETAP II: „Opracowanie dokumentacji projektowej klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń 
znajdujących się na I piętrze”. 



ETAP III: ………………………………… tygodni od daty podpisania umowy, gdzie: 

ETAP  III:  „Opracowanie dokumentacji projektowej klimatyzacji na potrzeby pozostałych 
pomieszczeń w budynku (z wyłączeniem  pomieszczeń uwzględnianych w etapie II)”, 

 w tym uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń i przeniesienie praw autorskich zgodnie 
 z zakresem określonym w §1 ust. 2 i §2. 

b) ETAP IV: od daty rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy 

robót budowlanych w zakresie realizacji ETAPU II -  do daty zakończenia robót budowlanych  

w zakresie EATPU II tj. odbioru końcowego/bezusterkowego  przedmiotowej inwestycji, gdzie: 

ETAP IV: „Wsparcie zamawiającego i pełnienie nadzoru autorskiego”. 
 

c) Zamawiający oświadcza, że przewidywany termin realizacji postępowań na wybór 

wykonawców robót budowalnych nastąpi niezwłocznie po odbiorze przedmiotu umowy - 

Etap I i II a inwestycji niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedur przetargowych, jednakże 

Zamawiający zastrzega że terminy te mogą ulec zmianie, co Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości. Zmiana terminu realizacji fazy nadzoru autorskiego nie uprawnia Wykonawcy do 

zmiany wysokości wynagrodzenia ustalonego na mocy niniejszej Umowy.  

§ 5. 

PRZEKAZANIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Odbiór przedmiotu umowy w ramach poszczególnych czterech etapów oddzielnie, tj. Etap I,  

Etap II Etap III i Etap IV, przebiegać będzie w następujący sposób, z zastrzeżeniem, że warunkiem 

odbioru każdego z h etapów będzie podpisanie przez obie strony umowy końcowego protokołu 

odbioru bez uwag:  

2. Wykonawca ma: 

a)  ……………dni/tygodni na wykonanie Etapu I i II i ……….. dni/tygodni na wykonanie Etapu IIII 

 od dnia zawarcia umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie 

niezbędnych decyzji i pozwoleń. Okres usuwania błędów i wprowadzanie poprawek, uzupełnień 

oraz zmian w wyniku uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, podczas odbiorów, nie przedłuża 

terminów wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa w § 4 lit. a). Do terminów wykonania 

przedmiotu Umowy, o  których mowa w § 4 lit. a), nie wlicza się okresów sprawdzania dokumentacji 

przez Zamawiającego i  okresów przeznaczonych na odbiór dokumentacji przez Zamawiającego.; 

b) maksymalnie 2 dni kalendarzowe na  wsparcie zamawiającego na etapie prowadzenia 

postępowań o udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych; 

c) niezwłocznie, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, świadczyć nadzór autorski. 

4. Z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, za prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy – Etapy I-III, Wykonawca w ramach wynagrodzenia za te etapy Umowy, o których mowa  

w §4 lit. a), przenosi na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy i  nośników przekazanych  

w ramach Umowy, na których została utrwalona dokumentacja wykonana w  ramach Umowy.  



5. Jako osoby odpowiedzialne za koordynację i nadzór nad przebiegiem właściwego wykonania 

przedmiotu Umowy, w tym podpisywania protokołów odbioru, Strony wskazują odpowiednio  

(z uwzględnieniem brzmienia § 12 Umowy):  

1) ze strony Wykonawcy [w zależności od wskazania osoby/osób przez Wykonawcę]:  

a. Pana/Panią ……… nr tel. …………………, adres poczty elektronicznej…………………………., 

b. Pana/Panią ……… nr tel. …………………, adres poczty elektronicznej………………………….; 

2) ze strony Zamawiającego, (przy czym do czynności odbioru wystarczą jedynie dwie  

z poniżej wskazanych osób): 

a. Pana/Panią ……… nr tel. …………………, adres poczty elektronicznej…………………………., 

b. Pana/Panią ……… nr tel. …………………, adres poczty elektronicznej………………………….; 

6. Wraz z dokumentacją Wykonawca przekaże wykaz przekazywanych opracowań i dokumentów,  

ich autorów oraz oświadczenia podwykonawców oraz autorów i współautorów dokumentacji  

lub jej części. 

7. Przekazywana dokumentacja powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy,  

że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zostaje wydana  

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią integralną cześć przedmiotu Umowy podlegającego 

odbiorom.  

8. Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przekaże oryginały wszelkich zgód, uzgodnień, 

decyzji wymaganych do wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.  

Do dokumentacji projektowej dołączone zostaną oświadczenia o których mowa w ust. 7 Umowy. 

9. Koszty wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektów niezbędnych do pozyskania wymaganych 

opinii, pozwoleń i uzgodnień pokrywa Wykonawca.  

10. Oryginały uzgodnień wraz z opieczętowanymi egzemplarzami należy przekazać Zamawiającemu 

wraz z dokumentacją etapu, którego dotyczy opinia, uzgodnienie lub inna forma dokumentu  

oraz wykazem przekazywanych dokumentów.  

11. Nazwy plików wersji elektronicznej powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być 

pogrupowane branżami w oddzielne foldery. Wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją 

papierową.  

12. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych usług w ramach 

realizacji Etapu IV, będzie sporządzony przez Wykonawcę wykaz wykonanych usług i pobytów, 

potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego a w przypadku usług nadzoru, dodatkowo 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.  

13. O wszelkich brakach dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy, dostrzeżonych przez 

Zamawiającego, jest on zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie do 10  

(słownie: dziesięciu) dni roboczych od daty ich ujawnienia.  

14. Za dni robocze w rozumieniu postanowień Umowy rozumie się dni od poniedziałku  

do piątku, z wyłączeniem soboty oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 6. 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza podwykonawcy(om) 

wykonania żadnej części przedmiotu Umowy / powierza podwykonawcy(om) wykonanie 

następujących części przedmiotu Umowy …………………..………………………………………………… (treść 

zgodnie z ofertą Wykonawcy) 



2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy/om nie wyłącza obowiązku 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy. 

3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu,  

że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 

podwykonawców. 

4. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany 

jest do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców na zasadzie ryzyka. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej Umowy i nie może 

zwolnić się z odpowiedzialności, wskazując na brak winy w wyborze. 

6. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o  podwykonawstwo. 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

10. Wynagrodzenie, przysługujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o wysokości kwot im zapłaconych za 

wykonanie prac, objętych przedłożoną Zamawiającemu umową o podwykonawstwo. 

12. Konieczność wielokrotnego, (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto z tytułu 

należytego wykonania Umowy, określonej w § 3 ust. 1, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia 

od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia jednej z tych okoliczności. 

13. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy danemu podwykonawcy nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za całość przedmiotu Umowy. 

14. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie 

wynikającym z wykonanej dokumentacji. 

§ 7. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W przypadku, gdy w wykonaniu Umowy powstanie utwór lub utwory w rozumieniu ustawy z dnia  



4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), 

stworzone na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego 

utworu lub utworów lub przyjmowanej przez niego części, w ramach umownego łącznego 

wynagrodzenia brutto z tytułu należytego wykonania Umowy, z dniem zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany etap (fazę prac projektowych)  

lub jego części, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych 

opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów, i odpowiednio całość 

nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania  

z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: rysunki, ekspertyzy, obliczenia i inne 

dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu Umowy; bez dodatkowych oświadczeń Stron 

w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi 

na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono wyżej 

wymienione utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień Umowy  

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

do utworów będzie mógł korzystać z nich odpowiednio w całości lub w części, na następujących 

polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje, 

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali,  

na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, 

plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

2) wprowadzanie do pamięci komputera; 

3) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w dowolnym 

miejscu i czasie, w dowolnej liczbie; 

4) udostępnianie, w tym także wykonanych kopii; 

5) najem, dzierżawa; 

6) wielokrotne wykorzystywanie; 

7) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania; 

8) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji; 

9) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją,  

; 

10) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 

promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego; 

11) wprowadzanie do Internetu, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; 

12) sporządzenie wersji obcojęzycznych; 

13) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

14) wystawianie, wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki 

przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji; 

15) marketing w kraju i za granicą; 

16) nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 

nadawanie poprzez satelitę; 

17) dokonywanie opracowań, nieistotnych zmian, adaptacji, przeróbek w utworze, powstałych  



w ramach realizacji Umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz korzystanie  

i rozporządzanie tak zmienionym utworem, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Dokonywanie 

istotnych zmian, adaptacji, przeróbek w utworze Zamawiający dokona za zgodą Wykonawcy, 

zaś w przypadku jej braku – bez zgody Wykonawcy w sytuacji, gdy zmiany są niezbędne  

i uzasadnione względami prawnymi, bezpieczeństwa lub ważnego interesu społecznego,  

zaś Wykonawca nie wyraża zgody bez ważnej przyczyny; 

18) wykorzystanie utworu lub utworów zmienionych zgodnie z pkt 17 do rozbudowy, przebudowy, 

rekonstrukcji, renowacji; 

19) wprowadzenie do obrotu; 

20) użyczenie; 

21) udzielenie licencji na wykorzystanie; 

22) ekspozycja; 

23) udostępnianie podmiotom trzecim. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian w dokumentacji 

projektowej na każdym etapie projektowania oraz po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem ust. 2  

pkt 17, oraz w dokumentacji projektowej po zakończeniu budowy (realizacji inwestycji, to jest  

po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji), przenosząc na Zamawiającego autorskie prawa 

zależne. Prawo zależne obejmuje prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań utworu,  

w szczególności tłumaczenia, przeróbki, adaptacji. Dokonywanie opracowań (przeróbek, adaptacji 

lub uzupełnień dokumentacji projektowej) należy do obowiązków Wykonawcy i będzie mu 

powierzane przez Zamawiającego wraz z określeniem terminu realizacji. W przypadku braku 

realizacji przez Wykonawcę wyżej wymienionych obowiązków w określonym przez Zamawiającego 

terminie, umożliwiającym realizację tych obowiązków, jednak nie krótszym niż 7 dni, Zamawiający 

ma prawo do zlecenia podmiotowi trzeciemu, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 17. 

4. Projekt jest chroniony prawem autorskim, co oznacza między innymi, że zmieniony w stosunku  

do dokumentacji projektowej sposób realizacji robót budowlanych, o ile nastąpił bez zgody 

Wykonawcy, zwalnia Wykonawcę z obowiązku naprawienia szkody w okresie rękojmi oraz,  

że Zamawiający nie może wykorzystać dokumentacji projektowej do realizowania inwestycji innej  

niż budowa przedmiotowej inwestycji.  

5. W przypadku, gdy po przeniesieniu przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych zaistnieją nowe sposoby lub możliwości korzystania z utworów lub ich części, 

nieznane w chwili ich przyjęcia przez Zamawiającego, Wykonawca przeniesie nieodpłatnie  

na Zamawiającego na jego pisemny wniosek prawa autorskie majątkowe również na tych 

nowoodkrytych polach eksploatacji, w terminie jednego miesiąca od otrzymania tego wniosku, bez 

jakichkolwiek ograniczeń.  

6. Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 5, łączne wynagrodzenie brutto z tytułu 

należytego wykonania Umowy, określone w § 3 ust. 1 Umowy, w całości zaspokaja wszelkie 

roszczenia Wykonawcy także co do przyszłych pól eksploatacji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami, współautorami 

dokumentacji objętej przedmiotem Umowy, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich 

prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie  

(na polach eksploatacji) określonym w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania 

zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe 

dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać wyżej wymienione oświadczenia Zamawiającemu 



najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot 

Umowy.  

8. Zamawiający ma prawo udzielać licencji do korzystania z utworów przez osoby trzecie  

na warunkach przez niego określonych lub przenieść autorskie prawa majątkowe do utworów  

na osoby trzecie. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia odszkodowań i kosztów, jakie może ponieść Zamawiający  

w wyniku podniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń dotyczących korzystania  

z utworów przez Zamawiającego.  

10. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem utworu w ramach Umowy przez 

Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu  

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 

lub osób zgłaszających roszczenia.   

11.  Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych 

praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

12.  W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Zamawiający nabywa wszelkie prawa wynikające  

z odebranych etapów przedmiotu Umowy, w tym autorskie prawa majątkowe  

w zakresie wynikającym z Umowy, zaś Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia jedynie  

za wykonany i odebrany przedmiot Umowy. 

13. Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad projektu. 

 

§ 8. 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy 

ubezpieczenia, ustanawiające ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej od 

dnia zawarcia Umowydo dnia jej wykonania, obejmującą swoim zakresem wszelkie szkody 

jakie mogą zostać wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją 

postanowień Umowy.. 

2. Zakres ubezpieczenia winien obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową za szkody 

będące następstwem czynów niedozwolonych oraz odpowiedzialność cywilną kontraktową, 

wynikającą z  niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, za szkody powstałe w 

okresie realizacji Umowy (etapów) oraz powstałe lub ujawnione lub zgłoszone także po 

zakończeniu okresu jej realizacji, z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń, określonego 

w stosownych przepisach prawa. Polisa ubezpieczenia winna przewidywać udzielenie ochrony 

za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, jego pracowników oraz jego podwykonawców, 



firmy lub osoby pracujące w jego imieniu lub na jego rzecz, na podstawie pisemnej umowy, 

zawartej z Wykonawcą lub Zamawiającym, za które ten ponosi odpowiedzialność.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia 

Umowy poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dokumentu 

ubezpieczenia, potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, 

warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki. 

4. Wykonawca jest obowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki  

ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. Na 7 dni 

przed terminem wymagalności dalszych składek Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dowody zapłaty. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dowodu zapłaty składek w terminie 

wynikającym z  postanowienia ust. 4, Zamawiający może zapłacić składkę za Wykonawcę i 

dokonać jej potrącenia z  wynagrodzenia Wykonawcy przy realizacji płatności z faktury, na co 

Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

6. Na 7 dni przed upływem terminu ważności ubezpieczenia OC Wykonawca jest zobowiązany  

do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonego za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie nowej umowy 

ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki. W 

przypadku wyczerpania kwoty gwarancyjnej z umowy OC Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego zawarcia kolejnej umowy OC (doubezpieczenie) na taką samą kwotę. 

 

§ 9. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dokumentację projektową, stanowiącą 

przedmiot Umowy, na okres 36 miesięcy.  

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru każdego etapu przedmiotu Umowy, zaś 

kończy się po upływie co najmniej 36 miesięcy, liczonych od dnia dokonania odbioru 

poszczególnego etapu Umowy.  

3. W razie ujawnienia się wad odebranej dokumentacji projektowej, w szczególności w okresie 

gwarancji lub w trakcie realizacji robót budowlanych, wykonywanych na jej podstawie, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, w odpowiednim terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych, chyba, że rodzaj wady wymaga 

natychmiastowego działania ze strony Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość 

dwukrotnego powtórzenia procedury realizacji świadczeń z tytułu gwarancji jakości i w przypadku 

nieusunięcia wad lub usunięcia ich w niewłaściwy sposób jest uprawniony do zlecenia ich usunięcia 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (zlecenie zastępcze) oraz naliczenia 

Wykonawcy kary umownej, określonej w § 10.  

4. Strony uzgadniają, że wadą jest taka cecha dokumentacji projektowej, która doprowadzi do 

wadliwego wykonania robót budowlanych i w wyniku tego nieosiągnięcia przez inwestycję 

założonych parametrów technicznych lub użytkowych. Wady w szczególności mogą polegać na 

błędach obliczeniowych, lukach w opracowaniach, na niezgodności z przepisami prawa 

budowlanego i warunkami technicznymi, na nieekonomicznym opracowaniu rozwiązań projektu, 

niekompletności dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

5. Niezależnie od udzielonej Zamawiającemu gwarancji, Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za 

wady dokumentacji projektowej, jeżeli wady te zmniejszają jej wartość lub użyteczność ze 



względu na cel oznaczony w Umowie. Rękojmia za wady dotyczy przede wszystkim rozwiązań 

projektu koncepcyjnego, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu wykonawczego, 

projektów specjalistycznych (branżowych), z wadami zmniejszającymi ich wartość lub użyteczność 

ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikających z okoliczności lub przeznaczenia. 

6. Wykonawca odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi  

dla realizowanej inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej, standardami projektowania  

i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.  

7. Jeśli w okresie rękojmi ujawnione zostaną wady (usterki, błędy) przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć je własnym staraniem i na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od ich zgłoszenia na piśmie. Przedłużenie tego terminu wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

8. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad (usterek, błędów) w terminie określonym w ust. 7 daje 

Zamawiającemu prawo do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim, wybranym przez 

Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy (zlecenie zastępcze).  

9. Dowodem na skuteczne usunięcie ujawnionych wad (usterek, błędów) jest protokół usunięcia wad 

(usterek, błędów) podpisany przez Strony.  

 

§ 10. 

Kary umowne i odszkodowania 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć, a Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary 

umowne w  niżej podanych przypadkach i wysokości:  

1) 10% wartości całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1,  

w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę (odstąpi od Umowy lub ją wypowie)  

z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy; 

2) 10% wartości całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1,  

w przypadku rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy) przez 

Wykonawcę, na jakiejkolwiek podstawie, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;  

3) 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w 

dotrzymaniu terminu określonego dla wykonania Etapów I-III Umowy o których mowa w §4  

lit. a); 

4) każdorazowo 1% łącznego wynagrodzenia brutto  określonego w §3 ust. 1, w przypadku 

nienależytego wykonania lub niewykonania czynności określonych dla Eatpu IV, o którym 

mowa w §4 lit, b) na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie;   

5) 3% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za nieobecność Wykonawcy przy odbiorze 

końcowym robót budowlanych;  

6) 2 000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu zawarcia 

lub przedłużenia umowy ubezpieczenia, warunków odpowiedzialności ubezpieczyciela 

lub dowodu opłacenia składki, zgodnie z postanowieniami § 8; 

7) w przypadku odmowy przeniesienia lub nie przeniesienia autorskich praw majątkowych  

w terminie wskazanym w § 7 ust. 5 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania 

zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto z tytułu 

należytego wykonania Umowy, określonego w § 3 ust. 1. Umowy. Zamawiający będzie również 

uprawniony do żądania wydania przez właściwy Sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie 

woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w pełnym zakresie.  



2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda 

przewyższająca wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiającemu, oprócz kary, o której mowa 

w ust. 1, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

W przypadkach niewymienionych w ust. 1 Zamawiający może dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

3. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje podstawę  

do naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą sumowane oraz naliczane przez cały okres istnienia 

podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na prawo dochodzenia zapłaty kar przez 

Zamawiającego.  

4. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z Umowy.  

5. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w Umowie, wynosi 25% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 

1. Umowy. 

 

§ 11. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, przysługuje umowne 

prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w tym na etapie projektowania,  

w przypadku:  

1) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy 

i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego 

wykonania; 

2) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny 

z Umową, lub zastosowania rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiającego 

założeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po bezskutecznym upływie terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu 

wykonywania przedmiotu Umowy;  

3) dwukrotnego niewniesienia poprawek lub nieuwzględnienia uwag Zamawiającego zgłoszonych 

do dokumentacji projektowej podczas procedury odbioru; 

4) stwierdzenia istotnych wad dokumentacji projektowej nienadających się do usunięcia; 

5) nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad dokumentacji projektowej nadających się do 

usunięcia i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wady; 

6) opóźnienia terminu wykonania któregokolwiek z etapów o okres dłuższy niż 14 dni, powstałego 

z  przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

7) zaistnienia okoliczności, o których mowa w §6 ust. 12. 

2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić pod rygorem nieważności  

na piśmie i zawierać uzasadnienie. Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia  

o odstąpieniu w terminie 90 dni od dnia zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1  



3. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac, 

zwrotu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, chyba, że Zamawiający zwolni Wykonawcę 

z  tego obowiązku. 

4. W razie odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

w  szczególności określonych w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

5. Jeśli Zamawiający odstąpił od Umowy w części, Wykonawca ma prawo zatrzymać wynagrodzenie 

otrzymane od Zamawiającego za odebrany przed dniem odstąpienia od Umowy etap, zaś 

Zamawiający ma prawo zatrzymać i korzystać z dokumentacji projektowej i pozostałego zakresu 

odebranych prac, które otrzymał od Wykonawcy i odebrał protokołami odbioru. W związku 

z  powyższym, Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, o którym mowa w zdaniach powyżej, 

autorskie prawa majątkowe wraz z prawem wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego 

prawa zależnego, o których mowa w § 7, do odebranej protokołami odbioru określonego etapu, 

przechodzą na Zamawiającego w pełnym zakresie, określonym w § 7, z dniem podpisania protokołu 

odbioru określonego etapu. Uprawnienia z rękojmi dotyczące dokumentacji projektowej, którą 

Zamawiający otrzymał od Wykonawcy i odebrał bez zastrzeżeń protokołem odbioru, Zamawiający 

może wykonywać od dnia podpisania tego protokołu w terminie i na warunkach określonych w § 9. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości przed ostatecznym należytym wykonaniem Umowy, 

Wykonawca ma obowiązek zwrócić uprzednio zapłacone mu przez Zamawiającego wynagrodzenie 

w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, a Zamawiający zwróci Wykonawcy uprzednio 

otrzymaną od niego dokumentację projektową. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień wskazany w oświadczeniu o rozwiązaniu Umowy w 

okresie świadczenia przez Wykonawcę usług nadzoru autorskiego w przypadku: 

1) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług nadzoru autorskiego lub przerwania 

przez Wykonawcę świadczenia usług nadzoru autorskiego, po bezskutecznym upływie terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na przystąpienie lub wznowienie jego wykonania; 

2) wykonywania nadzoru autorskiego przez Wykonawcę wadliwie lub w sposób sprzeczny 

z  Umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego  

na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu sprawowania nadzoru autorskiego.  

8. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 7, powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności 

i zawierać uzasadnienie. 

9. W razie rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek 

natychmiastowego wstrzymania prac i przekazania otrzymanej w ramach pełnienia nadzoru 

autorskiego dokumentacji Zamawiającemu, chyba że Zamawiający zwolni Wykonawcę z tego 

obowiązku. 

10. W razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania projektów 

wybranemu przez siebie projektantowi. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu wykonane prace projektowe nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia 

odstąpienia od Umowy.  

11. W razie rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 7, wynagrodzenie za nadzór autorski 

zostanie rozliczone na podstawie Kart Nadzoru Autorskiego, po zakończeniu realizacji robót 

budowlanych, to jest podpisaniu protokołu robót budowlanych bez istotnych zastrzeżeń, w sposób 

proporcjonalny do liczby faktycznie pełnionego nadzoru autorskiego w stosunku do procentowego 



zaawansowania realizacji robót budowlanych, w którym nadzór autorski powinien być świadczony 

i ryczałtowego wynagrodzenia za nadzór autorski. Okresy niepełnych zakresów pełnienia nadzoru 

autorskiego rozlicza się proporcjonalnie do procentowego zaawansowania robót budowlanych  

i faktycznie pełnionego nadzoru autorskiego.  

12. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie najpóźniej 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach je uzasadniających, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. Oświadczenie woli jest skuteczne, gdy dotarło do  adresata w taki sposób, 

że mógł się z nim zapoznać, poprzez: 

1) wydanie pisma z takim oświadczeniem do rąk adresata; 

2) za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, gdy upłynęło 14 dni od 

próby pierwszego doręczenia listu poleconego przez operatora pocztowego; 

3) w formie pisma złożonego w siedzibie adresata za pokwitowaniem lub bez pokwitowania 

w  przypadku odmowy odbioru tego pisma.  

Za datę odstąpienia od Umowy Strony przyjmują dzień wydania pisma, o którym mowa w pkt 1, 

potwierdzenia odbioru lub następny po upływie 14 dni od próby pierwszego doręczenia, o którym 

mowa w pkt 2 lub pokwitowania lub odmowy pokwitowania, o których mowa w pkt 3. 

13. Wykonawca obowiązany jest w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanej do chwili 

odstąpienia od Umowy dokumentacji. 

§ 12. 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie i zakresie przewidzianym przepisami prawa, 

a w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – za zgodą Stron wyrażoną na 

piśmie. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego opis propozycji zmian i ich uzasadnienie. Zmiany obowiązują z dniem podpisania 

aneksu do Umowy przez drugą Stronę pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 

tej ustawy, w zakresie: 

- zmiany: firmy, nazwy, adresu, formy prawnej działania; 

- zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, po 

uprzedniej akceptacji Zamawiającego, zmiany Stron w Umowie, wynikających ze zmian 

organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego; 

- zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego 

wykonania Umowy; 

- okoliczności wynikających z działania siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, 

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem niedopuszczalności 

zmiany, gdy wyklucza ją inne postanowienie Umowy, które to przyczyny każda ze Stron musi 

udokumentować; 

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 

orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów w takim zakresie, 

w  jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu 

prawnego lub faktycznego; 



- innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu 

wykonania Umowy; 

- uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 

sposobu wykonania Umowy; 

- zmiany producenta, dystrybutora lub gwaranta w przypadku jego upadłości lub likwidacji;  

- nieistotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy; 

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i jest mniejsza od 10% wartości netto zamówienia określonej pierwotnie w 

Umowie; 

- zmian koniecznych związanych z RODO; 

- z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany Umowy w zakresie: 

osób wskazanych w § 7, numerów telefonów, adresów, rachunku bankowego Wykonawcy, 

zawiadamiając o tym niezwłocznie drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach: 

1) rozszerzenia zakresu wykonywanych usług projektowych objętych przedmiotem Umowy 

niewymagających zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych 

zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy; 

2) zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, w tym w szczególności zmiany stawki 

podatku od towarów i usług; 

3) zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki  

na sfinansowanie przedmiotu Umowy; 

4) zmiany terminu realizacji Umowy, w szczególności, gdy dochowanie terminu wskazanego 

pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności 

Wykonawca, w szczególności zmiany będącej następstwem działań administracji związanej z:  

a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na 

mocy przepisów prawa, 

b) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której  

nie przewidywano przy zawarciu Umowy, 

c) koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup 

społecznych lub zawodowych niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 

zawierania Umowy, 

d) odmową wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

e) zmianą zakresu projektowania, wprowadzonego decyzjami administracyjnymi, wydanymi  

lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania nr PN/14/2019, 

skutkującego podpisaniem Umowy, i dotyczącą obiektu budowlanego, prowadzonych 

prac projektowych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem Umowy, 



f) zmianą zakresu projektowania przez Zamawiającego lub koniecznością wykonania innych 

prac dodatkowych (zamiennych), która może spowodować przesunięcie terminu 

zakończenia Umowy 

 - pod warunkiem podpisania przez Strony odpowiednio aneksu bądź porozumienia w sprawie  

zmiany terminu; 

5) zmian wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, to jest zdarzenia, 

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, embargo, rewolucje, zamieszki, 

zamachy terrorystyczne i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 

6) zmian personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny 

uniemożliwiającej dotychczasowej osobie wykonywanie swoich obowiązków, na inną 

legitymującą się uprawnieniami i doświadczeniem wskazanym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (opisie przedmiotu zamówienia), po uprzedniej zgodzie 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie, dla każdej z tych osób, zmian w zakresie sposobu 

rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; 

7) zmiany terminu realizacji Umowy, w szczególności: 

a)  wynikające ze szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów 

wyjściowych do projektowania; 

b) ze względu na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli nie jest możliwe równoległe 

wykonywanie prac projektowych; 

8) zmian koniecznych związanych z RODO; 

9) zmian w zakresie wysokości kar umownych po zawarciu ugody przez Strony, zgodnie z ustawą  

o finansach publicznych; 

10) zmian wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w  razie zmiany:  

a) stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu Umowy,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub  wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania postanowień Umowy 

przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca w terminie co najmniej 30 dni przed 

planowanymi zmianami odpowiednich przepisów, jeśli to możliwe, a najpóźniej w terminie 

30 dni od daty wejścia w życie zmiany odpowiednich przepisów, może wystąpić z 

uzasadnionym wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie stosownych zmian w Umowie. 

Do wniosku Wykonawca dołącza oświadczenie o  wysokości dodatkowych kosztów, jakie 

będzie musiał ponieść wskutek wprowadzenia zmian przepisów prawa wraz ze szczegółową 
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kalkulacją porównawczą cen i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę przed zmianami oraz 

po zmianach, ze wskazaniem sposobu (metody) liczenia. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 10 lit. a, ustalona w Umowie wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a wartość brutto Wynagrodzenia Wykonawcy 

zostanie wyliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku od towarów i usług. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 10 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot Umowy do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia lub ze zmienionej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 10 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 

Wykonawcy, w tym wynagrodzenia netto osób bezpośrednio wykonujących przedmiot Umowy 

na rzecz Zamawiającego. 

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy  

pod rygorem nieważności. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy w zmienionej wysokości naliczane będzie począwszy od pierwszego 

dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca złożył kompletny 

wniosek wraz z oświadczeniem, w którym wykaże, że zmiany przepisów, o których mowa  

w ust. 2 pkt 10 będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotu Umowy  

i po wejściu w życie zmiany odpowiednich przepisów. 

8. Nie stanowi zmiany Umowy utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści 

Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w 

danym czasie aktów prawa. 

9. O zaistnieniu zmian Strony zawiadomią się nawzajem pisemnie, listem poleconym 

za  potwierdzeniem odbioru, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, z zastrzeżeniem  

ust. 2 pkt 10. 

10. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności uniemożliwiających jego dotrzymanie przez Wykonawcę, jeżeli te nie 

wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nienaruszających zasady równego 

traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych 

okoliczności, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, na co 

najmniej 10 dni roboczych przed upływem terminu. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy 

wymaga formy pisemnej i nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę wzrostu 

wynagrodzenia. 

11. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 



§ 13. 

REPREZENTACJA STRON UMOWY 

1. Koordynatorem/koordynatorami w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony 

Wykonawcy jest osoba/osoby: ………………………….  

2. W terminie do 7 dni licząc od podpisania Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę 

Projektantów z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami ich uprawnień  

do projektowania lub uprawnień producenta, oraz podwykonawców.  

3. Koordynatorem/koordynatorami w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony 

Zamawiającego jest osoba/osoby: ………………………….  

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 3 nie stanowi zmiany Umowy, a wymaga powiadomienia Strony  

o zmianie.  

§ 14. 

ZMIANA ADRESU I SKUTECZNOŚĆ POWIADOMIEŃ 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu  

i oświadczają, że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące: 

1) Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa; 

2) Wykonawca: …………………………….. 

2. Korespondencja będzie traktowana doręczoną prawidłowo w przypadku, gdy druga Strona Umowy 

nie poinformowała o zmianie danych do korespondencji lub korespondencja przesłana przez Stronę 

zostanie zwrócona z adnotacją urzędu pocztowego o braku możliwości doręczenia przesyłki 

„adresat przeprowadził się”, „nie podjęto w terminie”, „adresat nieznany”. 

3. Jeżeli Strona odmawia przyjęcia korespondencji, uznaje się, że została doręczona w dniu złożenia 

oświadczenia o odmowie jego przyjęcia przez Stronę.  

4. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego 

statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub 

likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, 

a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby. 

§ 15. 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi wszystkich 

informacji i wiadomości, powziętych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, jak również  

do pozostawiania w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania 

Umowy mógłby się zetknąć.  

2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych 

publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są 

uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę działającą na jego zlecenie o obowiązku 

zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1 i 2. 

4. Strony oświadczają, że znają i stosują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, 

w szczególności, że z dniem obowiązywania 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”,  

to jest z dniem 25 maja 2018 r. wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,  

aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa i wolności osób, 

których dane dotyczą, w tym wykonują obowiązki informacyjne. W celu wykonania tych 

obowiązków Zamawiającego, Wykonawca przekaże swoim pracownikom i współpracownikom 

informacje, określone w załączniku nr  6 do Umowy. 

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych osób fizycznych wykonujących Umowę ze strony  

Wykonawcy, Zamawiający będzie to czynił wyłącznie w zakresie i w celu określonym w Umowie. 

Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

Dostęp do danych osobowych osób Wykonawcy wykonujących prace objęte Umową będą mieli 

wyłącznie upoważnieni w ramach zakresu obowiązków i zadań pracownicy lub funkcjonariusze 

(strażacy) lub pozostałe osoby zatrudnione przez Zamawiającego. 

§ 16. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nieważność 

jakiejkolwiek części Umowy, pozostaje bez wpływu na ważność jej pozostałej części.  

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony zastąpią takie postanowienia ważnymi 

postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy. 

2. Każda ze Stron Umowy oświadcza, że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,  

w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć 

polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe to poddają je pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Zamawiającego przez osoby trzecie (w tym osoby     

skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy) jakichkolwiek roszczeń z tytułu szkody  

poniesionej w związku z realizacją Umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawione 

na piśmie zobowiązuje się, niezależnie od działań podjętych w tym zakresie przez Zamawiającego, 

do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę 

Zamawiającego przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce 

Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego  

do wszelkich postępowań (w szczególności przed sądami lub właściwymi organami) toczących się 

przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie  

koszty, jakie poniesie on lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku  

z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym, chyba że podstawą zgłoszonych w stosunku 

do Zamawiającego roszczeń będzie zdarzenie, wywołane wyłącznie przez Zamawiającego z winy 

umyślnej. 

6. Strony zobowiązują się używać języka polskiego we wszelkiej komunikacji Stron, związanej  

z Umową. 

7. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być  

w okresie realizacji oraz po zakończeniu Umowy przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 



8. Jeśli którakolwiek ze Stron Umowy przejdzie w części lub całości na własność lub pod kontrolę osób 

trzecich, Umowa jest wiążąca, odpowiednio dla prawnych następców Wykonawcy i Zamawiającego. 

9. Integralną część Umowy stanowią:  

1) Załącznik nr 1 - Informacja z KRS (wydruk), pełnomocnictwo, wydruk z CEiDG Wykonawcy, kopia 

umowy spółki cywilnej (w zależności, które dotyczy); 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy (kopia); 

3) Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia; 

4) Załącznik nr 4 – Formularz cenowy (kopia); 

5) Załącznik nr 5 – Protokół odbioru (wzór); 

6) Załącznik nr 6 – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. 

7) Załącznik nr 7 – Karta gwarancyjna (wzór). 

12.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Zamawiający                              Wykonawca 

 

 


