
Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY 

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy  jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, 

wykonawczej i kosztorysów inwestorskich dotyczących zadania pn: Budowa nowej siedziby 

Komisariatu Policji w Jaktorowie (96-313) przy ul. Wojska Polskiego 11, zwanej dalej 

dokumentacją oraz sprawowanie nadzoru autorskiego - zwanego dalej nadzorem autorskim.   

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia dokumentacji zgodnie z zapisami i wymaganiami zawartymi w dalszej części umowy 

oraz w Załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) do umowy, zawierającą opracowania 

wskazane w ust. 3, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonania robót 

budowlanych; 

2) uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, ekspertyz i opinii, a w szczególności: uzgodnień 

z rzeczoznawcą ds. BHP, ochrony ppoż. oraz rzeczoznawcy ds. higieniczno - sanitarnych Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej MSWiA, dostawców mediów w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

uzgodnień z Zespołem Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu; 

3) sporządzenia dokumentacji pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę. 

4) sprawowania nadzorów (do 10 pobytów na budowie)  w zakresie opisanym w § 13  

w okresie 24 miesięcy licząc od daty wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak nie dłużej niż 

do dnia odbioru dokumentacji powykonawczej z wykonania wszystkich robót budowlanych 

realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów § 14 ust.1 pkt 3.  

3. Dokumentacja zawierać będzie opracowania: 

1) Projekt budowlany wielobranżowy (osobne opracowanie dla każdej z branż).  

2) Projekt wykonawczy wielobranżowy (osobne opracowanie dla każdej z branż). zawierający 

zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem i inne niezbędne opracowania wymagane przepisami 

prawa: budowlanego, wodnego, o ochronie środowiska oraz o odpadach.  

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)  

z podziałem na branże (zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne zew. i 

wew.,  instalacje elektryczne zew. i wew., instalacje teletechniczne, przyłącza); 

4) Przedmiary robót z podziałem na branże (zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja, 

instalacje sanitarne zew. i wew.,  instalacje elektryczne zew. i wew., instalacje teletechniczne, 

przyłącza) w plikach typu ath i pdf; 

5) Kosztorysy inwestorskie szczegółowe z podziałem na branże (zagospodarowanie terenu, architektura, 

konstrukcja, instalacje sanitarne zew. i wew.,  instalacje elektryczne zew. i wew., instalacje 

teletechniczne, przyłącza) w plikach typu ath i pdf; 

6) Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) z podziałem na branże (zagospodarowanie terenu, architektura, 

konstrukcja, instalacje sanitarne zew. i wew.,  instalacje elektryczne zew.  

i wew., instalacje teletechniczne, przyłącza). 

4.  Dokumentacja musi być oznaczona zgodnie z klasyfikacją CPV oraz zawierać pisemne 

oświadczenia Wykonawcy (projektanta i sprawdzającego), że jest wykonana zgodnie z: 

1. umową i wymaganiami zawartymi) w Załączniku nr 1do umowy; 

2. zastosowanymi i wskazanymi w opracowaniach Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie 

lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy, a w przypadku ich braku dokumenty; 

3. wyszczególnione w art. 30 ust. 3  ustawy prawo zamówień publicznych;  

4. obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1186 t.j.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1843 t.j.); 
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5. przepisami wykonawczymi do ww. ustaw; 

6. dokumentacją techniczną producentów dla zastosowanych urządzeń, jak również, że została wydana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji, posiada 

wymagane opinie,  uzgodnienia,  sprawdzenia,  zgody i pozwolenia  w zakresie wynikającym z 

obowiązujących przepisów, nawet jeżeli ich nie przewidziano umową.  

 Wykaz opracowań projektowych oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy oraz projektantów stanowić 

będą załącznik do końcowego protokołu odbioru dokumentacji. 

5. Dokumentacja opracowana zostanie przez Wykonawcę w ilościach i w formie:   

1. Papierowej (część tekstowa i graficzna): 

a) projekt budowlany – 5 kompletów, 

b) projekt wykonawczy – 5 komplety, 

c) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje wykonania i odbioru robót – po 3 egz.; 

2.  Elektronicznej na nośniku CD lub DVD – 3  egzemplarze z podziałem na branże  

a) płyta nr 1 – komplet dokumentacji w zapisie oryginalnym, umożliwiającym przetwarzani 

odpowiednio w programach WINWORD (*doc), NORMAPRO (*ath), AUTOCAD (*dwg), rysunki 

także w formacie *PDF, 

b) płyta nr 2 – zakres dla celów postępowania przetargowego w formacie *pdf  - jak  

w ppkt. a), lecz bez kosztorysów inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztów. 

3.  Wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z wersją papierową, tzn. zawierać wszystkie 

odręcznie wprowadzone zmiany, podpisy i pieczątki oraz dokumenty uzgadniające i zatwierdzające 

oraz opinie, decyzji itp. w formacie * PDF i * JPG. 

4.  Wykonawca oświadcza, że wszystkie projekty będą skoordynowane międzybranżowo oraz  będą 

   posiadały karty uzgodnień międzybranżowych. 

5.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami niezbędnymi do wykonania przez 

niego dokumentacji. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność   uzyskania 

dodatkowych dokumentów bądź uzgodnień, koszt ich uzyskania obciąża Wykonawcę. 

6.   Wszelkie informacje, dane techniczne związane z wykonaniem przedmiotu umowy dotyczące 

Zamawiającego, a będące w posiadaniu Wykonawcy w wyniku realizacji umowy, są  własnością 

Zamawiającego i nie mogą być przekazywane przez Wykonawcę osobom trzecim. 

7.   Wszelkie odstępstwa lub zmiany w stosunku do wymagań określonych w umowie lub Załączniku  nr 1 

do umowy, wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. uzyskania na własny koszt i własnym staraniem, dokumentów, uzgodnień, ekspertyz,   licencji i opinii, 

koniecznych do pełnej realizacji przedmiotu umowy, w tym sporządzenia dokumentacji pozwalającej 

na uzyskanie przez Wykonawcę  prawomocnego pozwolenia na budowę; 

2. opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy 

technicznej, przy zastosowaniu materiałów i urządzeń  spełniających wymagania określone w ustawie 

z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 t.j..) i ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.); 

3. opracowania dokumentacji bez naruszania przepisów ustawy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja opisująca przedmiot umowy musi być opracowana w 

sposób jednoznaczny i wyczerpujący, bez utrudniania uczciwej konkurencji, poprzez odniesienie się 

do norm, aprobat, specyfikacji technicznych  

i systemów odniesienia, a w przypadku wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

dopuszczenie materiałów/urządzeń równoważnych oraz określenie parametrów równoważności; 

4. współdziałania z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji; 

5. uczestniczenia w trakcie opracowywania dokumentacji w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania 

przewidziane są w siedzibie Zamawiającego raz na  2 tygodnie. Zobowiązuje się do uczestniczenia w 
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naradach koordynacyjnych Projektantów branżystów niezbędnych na danym etapie zaawansowania 

dokumentacji. W zależności od potrzeby Zamawiający może zwoływać spotkania koordynacyjne 

częściej niż co 2 tygodnie; 

6. przygotowania na każde spotkanie koordynacyjne sprawozdania ze zrealizowanego zakresu prac 

projektowych oraz przekazania Zamawiającemu częściowo już wykonanych opracowań (wersja 

elektroniczna) do wstępnej weryfikacji. W sprawozdaniach należy zawrzeć informacje dotyczące 

zaawansowania prac nad dokumentacją, w tym również informacje dotyczące uzyskania koniecznych 

opinii, uzgodnień, terminów dotyczących przekazania materiałów do opracowań zależnych (daty, 

terminy, kopie pism). Kopia korespondencji z urzędami, dotycząca przedmiotu umowy  będzie 

stanowić załączniki do sprawozdania  ze zrealizowanego zakresu prac projektowych. 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji zgodnie z właściwymi przepisami, 

  a w szczególności: 

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.) przepisami 

wykonawczymi do w/w ustawy, normami stosowanymi w budownictwie oraz zaleceniami zawartymi 

w Załączniku nr 1 do umowy; 

2) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), w 

szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, bez naruszania zasad opisanych w art. 29, 30 i 

30a ww. ustawy; 

3) Rozporządzeniem 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); 

4) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 

t.j.) 

5) Rozporządzeniem 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); 

6) ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o  prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1231 t.j..). 

7) Wykonawca zobowiązuje się dokonać na własny koszt zmian w dokumentacji w zakresie wymaganym 

przez właściwe organy administracji. 

8) Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym, inspektorami nadzoru, kierownikiem 

budowy oraz wykonawcą robót budowlanych. 

9) Wykonawca odpowiada za koordynację całości prac projektowych oraz za spójność dokumentacji we 

wszystkich branżach. 

10) Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu dokumenty 

potwierdzające kwalifikacje osób, które będą wykonywały przedmiot umowy. 

11) Zamawiający zobowiązuje się do: 

a.    udostępnienia będących w jego posiadaniu materiałów i dokumentów niezbędnych do 

opracowania dokumentacji , a także udostępnienia terenu przeznaczonego pod inwestycję, 

b. w przypadku braku uwag - odbioru dokumentacji, 

c.   rozwiązywania problemów technicznych leżących po jego stronie. 

12) Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania o zaistniałych przeszkodach 

w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia,  

w formie elektronicznej. Pocztę elektroniczną do Zamawiającego należy wysyłać na 

adres............................., a do Wykonawcy  na adres........................................................................... 

 

§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania  
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i przekazania Zamawiającemu  kompletnej dokumentacji  w terminie do 90 dni roboczych od daty 

zawarcia umowy w tym: 

 
1) - Wytyczne do projektowania ustalone z Zamawiającym  

– 7 dni roboczych od daty podpisania umowy; 

 

 2) - Projekt koncepcyjny i WKI  

– 30 dni roboczych od daty podpisania umowy ; 

 

3) - Projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę wraz  

  z jej uprawomocnieniem  – 70 dni roboczych od daty podpisania umowy; 

 

4) - Projekty Wykonawcze branżowe (każda branża osobno), STWiOR, przedmiary, kosztorysy 

inwestorskie – 90 dni roboczych od daty podpisania umowy - koordynacje branżowe 

raz w tygodniu. 

Przedstawione powyżej terminy realizacji poszczególnych etapów stanowią Harmonogram 

realizacji zwany dalej Harmonogramem. 

 

2. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę, w tym wnioski składane w organach administracji 

publicznej, powinny uwzględniać ryzyko związane z terminem wykonania przedmiotu umowy. Błędy w 

dokumentacji lub wnioskach o dokonanie uzgodnień, opinii lub wydanie decyzji nie stanowią podstawy 

do wydłużenia terminu wykonania umowy. 

 

§ 4 
 

Strony ustalają, że: 

1. wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i nie przekroczy kwoty PLN   brutto w tym: 

a) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji nie przekroczy kwoty …………. PLN brutto; 

b) wynagrodzenie za pełnienie nadzorów autorskich nie przekroczy kwoty………PLN brutto; 

c) cena za jeden nadzór autorski (jeden pobyt na budowie) nie przekroczy   kwoty PLNbrutto; 

d) obowiązek podatkowy z tytułu wykonania dokumentacji będzie leżał po stronie   

Zamawiającego/Wykonawcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy); 

e) stawka podatku VAT wynosi 23 % (zgodnie z ofertą Wykonawcy), 

2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe; 

1) 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), lit. a)  po przekazaniu Zamawiającemu 

uzgodnionego bez uwag z Wydziałami i Sekcjami KSP oraz Rzeczoznawcą PPOŻ  projektu 

budowlanego wraz z prawomocną Decyzją o pozwoleniu na budowę, 

2) 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), lit. a)  po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego dokumentacji. 

3. Ilość zalecanych nadzorów autorskich będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego (do 10    pobytów 

na  budowie). 

4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych usług  nadzoru autorskiego 

będzie sporządzony wykaz pobytów potwierdzony przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela 

Zamawiającego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

5. Wynagrodzenie określone w ust.1  zawiera w sobie wszelkie koszty pośrednie oraz bezpośrednie 

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności koszty: 

1) wykonania  i uzyskania ekspertyz, badań, opinii, licencji i innych dokumentów, które są niezbędne do 

wykonania przedmiotowych prac projektowych; 

2) użytych materiałów; 

3) przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich polach wymienionych w §7 wraz z prawem 

do wykonywania praw zależnych; 

4) wprowadzania zmian do dokumentacji; 

5) robocizny bezpośredniej, pośredniej opracowania dokumentacji; 

6) obciążeń o charakterze publicznoprawnym; 

7) dojazdów;  

8) innych kosztów pośrednich, w tym kosztów poniesionych w związku z koniecznością 
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uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;  
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie zgodnie z zapisami ust. 2 w terminie do 30 dni 

licząc od daty otrzymania od Wykonawcy  prawidłowo wystawionej faktury.   

7. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję zapłaty  

z rachunku bankowego. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z wykonania niniejszej 

umowy na rzecz osób trzecich.   

 

§ 5 

 
1. Do koordynowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Wykonawcy 

wyznacza się ………………………….., (zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

2. Ze strony Zamawiającego jako koordynatora/koordynatorów, wyznacza się:  

1) ……………………... – branża sanitarna, tel………………......; 

2)  …………………….. – branża elektryczna, tel…………….….; 

3) ……………………...– branża teletechniczna, tel. ……………; 

4) …………………....... – branża budowlana, tel……………......; 

3. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja będzie opracowana i sprawdzona przez osoby wskazane w Zał. 

nr ...... do umowy. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której autorem dokumentacji będzie osoba 

nieposiadająca uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania wydanymi na podstawie 

ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im 

ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na 

podstawie ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej  (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 65 ze zm.). 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby, o których mowa w Załączniku nr ..... do umowy, wpisane zostały na 

listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 roku o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 t.j.) i dysponują 

aktualnymi zaświadczeniami. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w Zał. nr ...... do umowy, przy czym zamiana 

osób/osoby, dopuszczalna będzie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że proponowana przez 

niego osoba/y posiada doświadczenie oraz legitymuje się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami 

budowlanymi co osoba, której ta zmiana dotyczy, a także że jest zatrudniona przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę, jeśli obowiązek taki dotyczył osoby dotychczas wykonującej te czynności.  

Zmiana osoby wymaga pisemnej zgody Zamawiającego ( i nie stanowi zmiany umowy.) 

 

§ 6 
 

1. Miejscem przekazania przedmiotu umowy, wraz z wymaganymi przepisami prawa  zezwoleniami, 

decyzjami i uzgodnieniami jest siedziba Zamawiającego. Z czynności tej zostanie sporządzony protokół. 

2. Zamawiający  po otrzymaniu   dokumentacji  przystąpi do sprawdzenia  przekazanej dokumentacji na 

poszczególnych etapach realizacji przedmiotu umowy wyszczególnionych w Harmonogramie 

określonym w  § 3 ust 1 w ciągu: 

 14 dni roboczych– ostatecznej koncepcji, 

 14 dni roboczych – projektu budowlanego, 

 21 dni roboczych – pozostałej dokumentacji, 

poprzez sprawdzenie zgodności dostarczonej dokumentacji z wymaganiami opisanym w umowie, 

liczonych od dnia protokolarnego przekazania dokumentacji, które zakończą się podpisaniem protokołu 

odbioru bez uwag albo zwrotem dokumentacji z podaniem na piśmie przyczyn  odmowy odbioru. 

3. Jeżeli w terminach, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zgłosi uwagi do dokumentacji np. że jest 

niekompletna lub zawiera wady/błędy, Wykonawca dokona niezbędnych poprawek, uzupełnień w 

dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Uwagi mogą być zgłaszane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu. Wyznaczenie terminu na usunięcie wad/błędów nie 
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powoduje wydłużenia terminu realizacji umowy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego odpowiednio do zakresu opracowanej 

dokumentacji będzie protokół odbioru częściowego/ końcowego dokumentacji podpisany przez Strony 

5. Za datę wykonania i odbioru przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 umowy uważa się datę 

podpisania protokołu końcowego, o którym mowa w ust.4.  

6. Po odebraniu dokumentacji projektowej staje się ona własnością Zamawiającego. 

7. Brak współpracy którejkolwiek ze Stron przy odbiorach nie pozbawia drugiej Strony prawa do 

jednostronnego przekazania/odbioru dokumentacji. 

8. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzania dokumentacji, uzgodnień, decyzji, opinii, pod kątem 

zgodności z obowiązującym prawem oraz prawidłowości przyjętych rozwiązań, obliczeń itp. Brak uwag 

nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi/gwarancji. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość  autorskich  

praw majątkowych i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych 

formach i postaciach w zależności od potrzeb, do wykonanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji 

projektowej  i do opracowań objętych niniejszą umową oraz do przekazanych Zamawiającemu 

egzemplarzy opracowań. Przeniesienie ww. praw następuje  

z chwilą odbioru dokumentacji projektowej lub poszczególnych jej części  i następuje na cały czas ich 

trwania. 

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

utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej  

w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie projektu i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, 

b) zwielokrotnienie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy 

w całości lub w części dowolną techniką, 

c) zapis dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w formie 

elektronicznej, 

d) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy do 

realizacji zadania, o którym mowa § 1 ust. 1 umowy,  

e) zmiana lub adaptacja dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej 

umowy na potrzeby realizacji zadania, o którym mowa § 1 ust. 1 umowy,  

f) udostępnianie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, w 

całości lub w części podmiotom lub osobom wskazanym przez Zamawiającego,  

g) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w 

celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji zadania, o którym mowa 

§ 1 ust. 1 umowy, 

h) udostępnienie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy 

(także na stronie www Zamawiającego) na potrzeby prowadzonych przez Zamawiającego postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych związanych z przedmiotem niniejszej umowy. 

i) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie  wszelkich zmian i modyfikacji w  dokumentacji  co do 

których autorskie prawa majątkowe przeszły na  Zamawiającego, a także do wykonywania autorskich 

praw zależnych do takich utworów zależnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na  korzystanie ze zmian i modyfikacji dokumentacji projektowej, co do 

których Zamawiający nabył  autorskie prawa majątkowe. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa §4 ust. 1 pkt 1a umowy obejmuje wynagrodzenie należne  Wykonawcy 

za przeniesienie autorskich praw  majątkowych oraz za wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 i 4. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych  

w sposób ograniczający Zamawiającego do  decydowania o publikacji utworu lub utworów zależnych i 



 

 

str. 7 

decydowania o zachowaniu jego integralności.  

7. Wykonawca oświadcza, że utwory będące przedmiotem niniejszej umowy, nie naruszają praw 

majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz są samodzielnymi i oryginalnymi utworami  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1231 t.j..). Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia , które 

uniemożliwiałyby mu przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym umową na 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do utworu, nie są obciążone żadnymi  prawami 

osób trzecich, których wykonywanie uniemożliwiałoby lub utrudniało korzystanie z tych praw przez 

Zamawiającego lub jego następców prawnych, i zobowiązuje się, że osobiste prawa autorskie do utworu 

nie będą wykonywane. 

9. Wykonawca oświadcza, że w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiającego  autorskich praw 

majątkowych, prawa te będą przysługiwały  Wykonawcy w całości, w pełnym zakresie i bez ograniczeń. 

10. Jeżeli podczas eksploatowania utworu przez Zamawiającego dojdzie z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy do naruszenia majątkowych  praw autorskich lub osobistych praw autorskich osób trzecich, 

Wykonawca zmieni, bez dodatkowego wynagrodzenia, utwór w sposób wyłączający dalsze naruszenie 

tych praw osób trzecich. Zmiany powinny być dokonane  nie później niż w terminie 5 dni  od daty 

uzyskania przez Wykonawcę  pisemnej informacji o naruszeniu praw osób trzecich. 

11. Jeżeli podczas eksploatowania utworu przez Zamawiającego dojdzie do zarzutu naruszenia majątkowych 

praw autorskich lub osobistych praw autorskich osób trzecich, który to zarzut Wykonawca według 

obiektywnej oceny mógłby uważać za nieuzasadniony, Wykonawca zobowiązuje się skorzystać z 

wszelkich środków ochrony prawnej, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed skutkami takiego zarzutu.  

12. 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 dokumentacji w ramach Umowy przez 

Wykonawcę, Wykonawca: przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

- 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;   

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 

osób zgłaszających roszczenia. 

13. 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. 

14. W okresie realizacji  obiektu objętego przedmiotem umowy w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej 

realizacji  Wykonawcy przysługuje  niewyłączna licencja  na posługiwanie się   

i ewentualne dalsze opracowywanie  dokumentacji projektowej  przekazanej już Zamawiającemu.  

 

§ 8 
 

1. Wykonawca udziela: 

a)  rękojmi na opracowaną dokumentację będącą przedmiotem umowy na okres 60 miesięcy 

b) gwarancji na opracowaną dokumentację będącą przedmiotem umowy na okres 60 miesięcy 

- liczonych od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji. 

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest pełna, bez żadnych wyłączeń i obejmuje wady, w tym wady 

ukryte stwierdzone podczas odbioru oraz podczas realizacji robót budowlanych na podstawie 

opracowanej dokumentacji. 

3. Zapisy ust. 2-9 stanowią oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy w rozumieniu art. 577 Kodeksu 

cywilnego. 
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4. W przypadku wystąpienia wad dokumentacji zmniejszających jej wartość/użyteczność  

ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności gdy będzie ona zawierać rozwiązania 

niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych ujawnionych w 

trakcie realizacji robót wykonywanych w oparciu o niniejszą dokumentację, Zamawiający ma prawo, 

bez ponoszenia dodatkowych kosztów, żądać ich usunięcia na wszystkich egzemplarzach dokumentacji, 

a Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Uwagi, reklamacje i wszelkie informacje w tym zakresie przekazywane będą pisemnie (dopuszczalna 

droga faksowa lub e-mailowa) na adres Wykonawcy ………………………………...nr 

tel./fax. ………………………………………. lub e-mail: ………………………………………. 

6. W przypadku przekroczenia o 14 dni  terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo do 

zlecenia zastępczego usunięcia usterek innemu podmiotowi  na koszt i ryzyko wykonawcy bez  zgody 

sądu i obciążenia Wykonawcy kosztami ich usunięcia. Zastępcze usunięcie usterek może być pokryte z 

wynagrodzenia. 

7. W przypadku braku możliwości uregulowania należności w sposób określony w ust. 6  Wykonawca ma 

obowiązek zwrotu ww. kosztów w terminie do 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty. 

8. Zastępcze usunięcie wady przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi oraz 

gwarancji.    

9. W przypadku konieczności poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów wynikających z 

wadliwego wykonania niniejszej dokumentacji, np. konieczności wykonania dodatkowych prac 

budowlanych nieujętych w dokumentacji oraz w kosztorysach, wprowadzenia zmian w dokumentacji lub 

wykonania nowej dokumentacji Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy tymi 

kosztami. 

 

§ 9 
 

1. Zamawiający, w zależności od okoliczności, jest uprawniony do odstąpienia częściowego albo 

całkowitego od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli 

Wykonawca: 

1) przekroczy termin wskazany w § 3 ust. 1 o 15 dni; 

2) zakres wykonywanych przez Wykonawcę poszczególnych etapów prac wskazanych  

w Harmonogramie określonym w § 3 ust.1 pkt 1-4 będzie budził uzasadnione wątpliwości, co do 

możliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust.1,  

3) nie dokona usunięcia wad lub braków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

4) dokumentacja zawierać będzie istotne wady, w tym wady prawne np. w zakresie praw autorskich; 

5) zleci wykonanie przedmiotu umowy lub jego części osobom innym niż wskazane  

w Załączniku nr ….. do umowy lub podwykonawcom, którzy nie uzyskali akceptacji Zamawiającego; 

6) zalega podwykonawcy/om z zapłatą wynagrodzenia; 

7) w celu uzyskania zamówienia, złożył nieprawdziwe informacje, oświadczenie lub dokumenty; 

8) Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6;  

9) w innych przypadkach nienależytego wykonania umowy, jeżeli pomimo wezwania umowa nadal jest 

wykonywana przez Wykonawcę niezgodnie z jej postanowieniami. 

10) Wykona dokumentację niezgodnie z opisem zamówienia, a wady te zostaną wykryte na etapie 

sprawdzenia dokumentacji określonej w § 6 i nie skorygowane w terminie 14 dni od dnia ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej.  

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do 

naliczenia kar umownych. 

3. W przypadku odstąpienia  od umowy, odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc) i nie 

powoduje utraty uprawnień, w szczególności do: gwarancji/rękojmi, autorskich praw majątkowych, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, możliwości naliczania kar umownych w zakresie części 

od której nie odstąpiono. 

4. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie wraz  
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z podaniem przyczyn odstąpienia. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do …… (30 dni, 1 

miesiąc) od ujawnienia się okoliczności wymienionej w ust. 1, na podstawie której istnieje możliwość 

odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy rozliczenie Stron nastąpi z uwzględnieniem  Harmonogramu, o 

którym mowa w  § 3, uwzględniając procentowe zaawansowanie prac, które będzie ustalone przez 

Zamawiającego z  uwzględnieniem zakończonych elementów  opracowania dokumentacji oraz z 

uwzględnieniem zapisów § 4 ust.2. 

 

§ 10 
 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:  

1) 10 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1), gdy Zamawiający odstąpi od umowy  

z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy; 

2) 10 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1), w przypadku rozwiązania umowy (odstąpienie, 

wypowiedzenie) przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie  

z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego; 

3) 0,1 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  

w dotrzymaniu terminu wskazanego w § 3 ust.1, 

4) 500 zł za każdorazowe niestawienie się na spotkanie koordynacyjne, o którym mowa  

 w § 2 ust. 1 pkt 5, 

5) 0,05 % kwoty, o której mowa w w § 4 ust. 1 pkt. 1),  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  

w dotrzymaniu terminu określonego w w § 13  ust. 5. 

6) 0,1 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  

w dotrzymaniu terminu wskazanego w § 8 ust. 4. 

2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – 6  nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku   wykonania 

umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wartość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy w 

stosunku do Zamawiającego. W tym przypadku  Zamawiający zobowiązany jest poinformować 

Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczenia kar. 

5. Kary umowne mogą być naliczane odrębnie z każdego tytułu. Jeżeli to samo zdarzenie daje podstawy do 

naliczenia kilku kar umownych, wszystkie kary będą naliczane przez cały okres istnienia podstaw do ich 

naliczenia. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie do naliczenia oraz dochodzenia zapłaty 

kar umownych przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający oprócz 

naliczenia kary umownej jest uprawniony do żądania zwrotu w całości wynagrodzenia zapłaconego 

Wykonawcy. 

 

§ 11 

 
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy współudziale 

Podwykonawcy………………………………............................................. Zamawiający zastrzega,  

że kluczowa część zamówienia, tj. dokumentacja w branży architektonicznej oraz konstrukcyjno-

budowlanej, będzie  wykonana  osobiście przez Wykonawcę.  

2. Wprowadzenie Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.   

3. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca 

zobowiązuje się do koordynacji opracowań projektowych wykonanych przez te podmioty i ponosi przed 

Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej 

umowy oraz za uzyskanie autorskich praw majątkowych w zakresie wynikającym z postanowień § 7. 

4. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca zobowiązany 
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jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego,  

w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do wystawionej 

faktury dokument potwierdzający dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za 

zrealizowaną przez niego część przedmiotu umowy. W przypadku braku dokumentu zapłaty, 

Zamawiający uzna dzień dostarczenia brakującego dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, za termin otrzymania faktury. 

6. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. 

 

§ 12 

 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 

wskazanej w § 4 ust.1 pkt. 1...........................................,  w formie ............................................. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy w szczególności pokryciu roszczeń z tytułu kar 

umownych i odszkodowania 

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej w ust. 

1 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi 

być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

4. Zamawiający dokona zwrotu odpowiednio: 

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni licząc od daty podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego dokumentacji, o którym mowa w § 6 ust. 4  

i uznaniu przez Zamawiającego, że umowa w tym zakresie została należycie wykonana, pozostawiając 

30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

5. W przypadku nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia. 

7. Odstąpienie od umowy nie powoduje upadku podstawy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 13 
 

1. Wykonawca gwarantuje, że czynności nadzoru autorskiego, w tym udział w naradach, będzie 

wykonywany przez osoby będące autorami/współautorami dokumentacji. Zamawiający prześle 

Wykonawcy informację o dacie, miejscu narady (budowa lub inne miejsce na terenie Warszawy), 

tematyce oraz osobach, które powinny wziąć udział w naradzie. Termin narady zostanie wyznaczony co 

najmniej na 2 dni robocze wcześniej, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem 

faksu lub poczty elektronicznej. Pod pojęciem narady Zamawiający rozumie: naradę, spotkanie, komisję, 

naradę techniczną. Przez „dzień roboczy” Strony rozumieją dzień od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy. 

2. W przypadku, gdy nie zaistnieje konieczność osobistego stawiennictwa, wszelkie uzgodnienia, 

wyjaśnienia, zmiany mogą być dokonywane w formie korespondencyjnej. Wybór sposobu komunikacji 

oraz zasad wykonywania nadzoru autorskiego należy do decyzji Zamawiającego. 

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) stwierdzenia w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowaną 

dokumentacją; 

2) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zawartych w dokumentacji rozwiązań; 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych  

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, w tym w odniesieniu do materiałów 
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 i urządzeń oraz   rozwiązań technicznych i technologicznych; w przypadku konieczności naniesienia 

uzupełnień lub rozwiązań zamiennych koniecznych do prawidłowej realizacji robót wykonywanych w 

oparciu o dokumentację, Wykonawca dokona zmian na wszystkich egzemplarzach dokumentacji bez 

dodatkowego wynagrodzenia; 

4) nadzorowania by zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej  

zmiany zatwierdzonej    dokumentacji, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę; 

5) udziału w naradach na zaproszenie Zamawiającego; 

6) współdziałania z Wykonawcą robót budowlanych przy sporządzaniu dokumentacji 

powykonawczej. 

4. Każdy pobyt w ramach nadzoru autorskiego będzie potwierdzony w formie pisemnej (np. poprzez 

sporządzenie protokołu, wpis do dziennika budowy) przez przedstawiciela/li Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności nadzoru autorskiego przez osoby  

o których mowa w Załączniku nr ...., związanego z obecnością na budowie lub innej formie 

każdorazowo nie później niż w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia pisemnego (odpowiednio drogą 

faksową lub e-mail) zawiadomienia złożonego przez Zamawiającego na adres lub numer wskazany w § 

8 ust.5.  

6. W przypadku każdorazowego stwierdzenia, że nadzór autorski nie jest wykonywany lub jest 

wykonywany nienależycie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia 

dodatkowego terminu, z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy z jednoczesnym naliczeniem kary 

umownej, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt.1). Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy na narady nie stawiają 

się wszystkie zaproszone osoby, czynności nadzoru są wykonywane  

w sposób nieterminowy, autor projektu w sposób nieuzasadniony odmawia wyrażenia zgody na 

wprowadzenie zmian do dokumentacji. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone zgodnie  

z § 9 ust. 4 

7. W przypadku,  o którym mowa w ust. 6, Zamawiający zleci pełnienie nadzorów autorskich innemu 

podmiotowi. Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego przez inny podmiot nie spowoduje 

ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 8. ust. 1. 

 

§ 14 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w szczególności w następującym zakresie: 

1) zmiany terminu wykonania dokumentacji w przypadku wystąpienia sytuacji  uniemożliwiającej 

wykonanie dokumentacji, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 

2) odstępstw od wytycznych zawartych w  Załączniku nr 1 do umowy, stwierdzonych podczas 

opracowywania dokumentacji i potwierdzonych podczas spotkań koordynacyjnych i nie wynikających 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy; 

3) wydłużenia okresu, w jakim sprawowany będzie nadzór autorski w przypadku wydłużenia procedur 

postępowania przetargowego o roboty budowlane lub procesu inwestycyjnego; 

4) zmianę wysokości wynagrodzenia   wskazanego w § 4 ust. 1. w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2  

ust. 3- 5  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 

2018 r. poz. 2177 t.j.) 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i 

Wykonawca udowodni ten fakt Zamawiającemu przedstawiając szczegółowe dokumenty, które 

podlegać będą ocenie Zamawiającego. 

5) w przypadku dokonania określonych czynności  lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów,  

których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji  o charakterze administracyjnym  w 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879:part=a2u3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879:part=a2u3&full=1
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trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1 zmianie ( w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres 

rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia,  

termin płatności,  zasady rozliczeń ( o ile o ile zmiana zasad rozliczeń nie spowoduje  konieczności 

zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie),  sposób realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany 

osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy, danych kontaktowych, wykazu projektantów, oraz w 

innych przypadkach określonych w umowie. 

4. Każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie drugiej strony  

o zmianach osób lub danych kontaktowych oraz o zmianie adresu do przekazywania korespondencji oraz 

innej dokumentacji. 

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego:  

1) opis propozycji zmiany,  

2) uzasadnienie zmiany.  

6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy  

i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy 

przez wykonawcę, w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi 

wykonawca. 

 

§ 15  

 
1. Wykonawca oświadcza , że przed zawarciem niniejszej umowy  wypełnił obowiązki informacyjne  

przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  (RODO), 

wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe  bezpośrednio lub pośrednio  Wykonawca 

pozyskał  w celu wpisania jej  do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę  lub 

działającej w jego imieniu  przy realizowaniu umowy . Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku 

wyznaczenia lub wskazania  do działania przy wykonywaniu niniejszej umowy  osób innych niż 

wymienione  w jej treści , najpóźniej wraz z przekazaniem  Zamawiającemu  danych osobowych tych 

osób, zrealizować obowiązki informacyjne  w trybie art. 13 lub art. 14 RODO i treści  załącznika 

wskazanego w ust 7. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązani są w zakresie objętym umową do 

realizowania obowiązków wynikających z Rozporządzenia RODO. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację i prawidłowe wykonywanie obowiązków 

wynikających z Rozporządzenia RODO przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

4. Wykonawca poinformuje Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  o wykorzystywaniu przez 

Zamawiającego danych osobowych w zakresie wynikającym z celów realizacji umowy. 

5. Przepisy ust.  1- 4 mają zastosowanie w przypadku zmiany osób realizujących przedmiot umowy.  

6. Zamawiający oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe  w celu określonym w umowie oraz 

oświadcza, że zobowiązuje się do  przetwarzania danych osobowych  przekazanych mu przez 

Zamawiającego  zgodnie z rozporządzenia   Parlamentu  Europejskiego 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. Urz. UE L 119 z 4.05. 2016, s 1) i innymi przepisami prawa  

powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki 

bezpieczeństwa spełniające wymogi w/w  przepisów prawa.  

7. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa  stanowi 

załącznik nr 3 do umowy. 

8. Wykonawca udostępnia i powierza  Zamawiającemu, w trybie art. 28 rozporządzenia   Parlamentu  

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

przetwarzania  na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

9. Zamawiający będzie przetwarzał, powierzone mu dane  osobowe, w  tym  dane osobowe pracowników 

Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i innych osób  wyłącznie w celu   realizacji  

niniejszej umowy. 

10. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres 

przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 

93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego 

rzeczowego wykazu akt Policji). 

 

§ 16  

 
1. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, 

będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy. 

2. Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy.  

W przypadku gdy którykolwiek z postanowień  umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w 

jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnego. 

3. Kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany  przestrzegać powszechnie 

obowiązujących  przepisów prawa dotyczących p.poż oraz bhp.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w 

trakcie  realizacji przedmiotu umowy , a będące następstwem  nieprzestrzegania ww. przepisów p.poż i 

bhp . 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

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

każdej ze stron. 

8. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony. 

9. Integralną częścią umowy stanowią załączniki do umowy: 

 

Załączniki: 

 

1) Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia.   

2) Załącznik nr 2 – Wykaz osób Wykonawcy. 

3) Załącznik nr 3 do umowy - Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

4) Załącznik nr 4 - Informacja o warunkach udziału w postępowaniu i podstawach wykluczenia z 

postępowania oraz wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – jeżeli dotyczy 

5) Załącznik nr 5 Oświadczenie w zakresie praw autorskich. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA  

 

 

 

 

………………… ………………… 
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Załącznik nr 3   do Umowy 
 

 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych  osobowych na podstawie przepisów prawa 

 

 

 W związku z realizacją wymogów 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  „RODO”), informujemy  

o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych  oraz o przysługujących  Pani/ Panu prawach z tym 

związanych. 

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia podpisania umowy. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  przetwarzanych w Komendzie Stołecznej Policji  

jest: Komendant Stołeczny Policji.   

2. Jeśli ma  Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu   przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych  w zakresie działania  Komendy Stołecznej Policji, a także przysługujących  Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z  inspektor ochrony danych osobowych: 

 adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, 

 e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/ Pana dane osobowe na podstawie zawartej 

umowy 

4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ celach  wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Komendzie Stołecznej Policji / Komendancie Stołecznym Policji, tj. realizacji umowy. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4 , odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej  oraz podmioty wykonujące  zadania publiczne lub działające na 

zlecenie  organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Skarbem Państwa-  

Komendantem Stołecznym Policji, Komendą Stołeczną Policji przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest  Komendant Stołeczny Policji. 

6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  realizacji umowy  i po jej zakończeniu 

zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, tj.  okres niezbędny do realizacji celu/celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie  przez okres oraz w zakresie  wymaganym przez przepisy  

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu  na cele archiwalne w interesie 

publicznym, cele badań naukowych lub historycznych  lub cele statystyczne.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo  do żądania sprostowania  (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia  danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne  do celów, dla których były zebrane  lub w inny sposób  

przetwarzane,  

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z  

przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania  danych osobowych w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  

mailto:iod@ksp.policja.gov.pl.
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 Administrator nie potrzebuje  już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 osoba, której dane dotyczą,  wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia  czy prawnie  uzasadnione podstawy  po stronie Administratora  są nadrzędne 

wobec  podstawy sprzeciwu; 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są  

następujące  przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny  związane z Pani /Pana szczególną sytuacją,  

w przypadku przetwarzania danych  na podstawie zadania realizowanego  w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi  lub jest niezbędne do celów  wynikających z prawnie   

uzasadnionych interesów  realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, z 

wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny  charakter wobec tych interesów  mają interesy 

lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych, w szczególności gdy osoba , której dane dotyczą jest dzieckiem; 

f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa nie przysługuje Pani/Panu  prawo do przenoszenia danych.  

g) w przypadku powzięcia informacji  o niezgodnym z prawem  przetwarzaniu  

w Komendzie Stołecznej Policji Pani/Pana danych osobowych, przysługuje  Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  

w sprawach  ochrony danych osobowych. 

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych  jest obowiązkowe, gdyż przesłanką przetwarzania  

danych osobowych stanowi przepis prawa. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

str. 16 

 

Załącznik nr 5 do umowy 

Oświadczenie w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych 

 

 

Niniejszym, Ja …………………………….…………………………………………., 

zamieszkały ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……oświadczam, że jestem 

autorem/współautorem dokumentacji projektowej wielobranżowej budowlano – wykonawczej i 

kosztorysowej dla zadania …………………………….,  zwanej dalej dokumentacją, w następującym 

zakresie…………………………………………... 

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

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

W dniu ………………………przeniosłem bezwarunkowo na ………………………………………………. 

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

 

autorskie prawa majątkowe (wraz z prawem do wykonywania praw zależnych) do ww. 

dokumentacji na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalenie projektu i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej 

umowy, 
b) zwielokrotnienie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na 

podstawie niniejszej umowy w całości lub w części dowolną techniką, 

c) zapis dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej 

umowy w formie elektronicznej, 

d) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy do realizacji zadania, o którym mowa § 1 ust. 1 umowy,  

e) zmiana lub adaptacja dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na 

podstawie niniejszej umowy na potrzeby realizacji zadania, o którym mowa § 1 ust. 

1 umowy,  

f) udostępnianie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy, w całości lub w części podmiotom lub osobom wskazanym przez 

Zamawiającego,  

g) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej 

dla realizacji zadania, o którym mowa § 1 ust. 1 umowy, 

h) udostępnienie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy (także na stronie www Zamawiającego) na potrzeby 

prowadzonych przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych związanych z przedmiotem niniejszej umowy. 

i) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego. 

 

Wraz z ww. prawami przeniosłem własność nośnika, na którym utwór został utrwalony. 

 

Dodatkowo oświadczam, że dokumentacja ta nie jest obarczona wadami prawnymi ani 

roszczeniami innych osób. 


