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Projekt umowy 

 

Egz. nr……..…… 

 

 

UMOWA nr………………/………/……/……../……. 

 

 Zawarta w dniu………………..2018 r. w Warszawie, pomiędzy : 

SKARBEM PAŃSTWA – KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………… 

a 

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

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………; NIP ……………; 

REGON ……………………………., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

………………………………………………………………………… 

Zwanych dalej „Stronami” 

na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze 

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579) –   

o następującej treści:  

 

§ 1  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest przygotowanie dokumentów i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości Komendy Głównej Policji przy ul. 

Wiśniowej 58 w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy.  

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie świadczył usługi doradcze i usługi wsparcia dla 

zespołu Komendy Głównej Policji w kontaktach z organami administracji. 

3. Przedmiot umowy będzie realizowany w 2 etapach obejmujących następujące zakresy: 

1) Etap 1 – przygotowanie i złożenie do odpowiedniego organu administracji kompletnego 

wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wymaganymi załącznikami, 

budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie. 

2) Etap 2 - w ramach tego etapu Wykonawca zobowiązany będzie do:  

a) konsultacji i udzielania wsparcia zespołowi Komendy Głównej Policji w kontaktach 

z organami realizującymi oraz nadzorującymi ten proces, 

b) świadczenia usług doradczych Zamawiającemu na etapie oceny formalnej i merytorycznej 

wniosku aplikacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;  

c) aktualizacji opracowania analitycznego, zgodnie z ustaleniami i uwagami zgłoszonymi za 

pośrednictwem Zamawiającego przez organ realizujący proces.  
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§ 2  

Terminy realizacji Umowy 

Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy od dnia zawarcia Umowy do dnia przekazania 

Zamawiającemu decyzji, z tym że: 

1) zrealizuje Etap 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) w następujących terminach: 

a) przedstawienie kompletnego wniosku wraz z załącznikami do akceptacji Zamawiającego do 30 

dni od dnia podpisania Umowy, 

b) złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami do odpowiedniego organu 

administracyjnego do 5 dni od daty akceptacji przez Zamawiającego kompletnego wniosku. 

2) zrealizuje Etap 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) w terminie do dnia otrzymania decyzji 

i przekazania jej Zamawiającemu. 

 

§ 3  

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zebrania w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 5 

wszelkich materiałów wyjściowych niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji 

mających wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia oraz do niezwłocznego udzielania 

odpowiedzi i wyjaśnień na zgłoszone przez Zamawiającego uwagi dotyczące jego realizacji 

w formie pisemnej. Udzielenie informacji, odpowiedzi i wyjaśnień, o których mowa w zdaniu 

pierwszym będzie się odbywało w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę pisma od Zamawiającego. 

3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, Wykonawca wykona zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

4. Wniosek wraz z załącznikami Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach 

w wersji papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniku danych 

(płyta CD, pendrive), w formacie plików umożliwiających ich edycję oraz jako skan 

uwierzytelnionego opracowania w formacie PDF. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do 

wiadomości publicznej dokumentów, zawierających informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne lub inne posiadające wartość gospodarczą, których wykorzystanie, przekazanie lub 

ujawnienie osobie nieuprawnionej narusza interesy Zamawiającego 

6. Po wykonaniu każdego etapu, Strony sporządzą na piśmie w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury               

i zapłaty wynagrodzenia za dany etap, o którym mowa w § 5. 

7. Odbiór przedmiotu Umowy odbędzie się w pokoju nr 104 w budynku KGP przy                          

ul. Domaniewskiej 36/38.  

8. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 12 miesięcy, 

którego bieg rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia podpisania protokołu 

odbioru. 
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§ 4  

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszystkich dokumentów i innych źródeł informacji 

niezbędnych do przygotowania dokumentacji będącej przedmiotem Umowy, a potrzebnej do jego  

realizacji z zastrzeżeniem § 3 ust 5. 

2.  Na podstawie pisemnych zapytań Zamawiający udzieli Wykonawcy na piśmie wszelkich 

niezbędnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy. 

3. Do prowadzenia spraw związanych z realizacją Umowy i podpisania protokołów odbioru 

Zamawiający wyznacza: 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

i wskazuje do kontaktów w sytuacjach przewidzianych Umową 

nr faksu 22 60 118 50; e-mail: wirblp@policja.gov.pl  

4. Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z niniejszej umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do współpracy umożliwiającej 

przeprowadzenie Zamawiającemu kontroli. 

 

§ 5  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

łączne wynagrodzenie w wysokości: netto …………………. zł (słownie: 

…………………………….. zł ………/100), podatek VAT 23% w wysokości …………………. zł 

(słownie: ……………………… zł ……../100), razem brutto …………………… zł (słownie: 

…………………. zł …………../100).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w następujący sposób: 

1) wynagrodzenie w wysokości 20% wartości Umowy tj.:  netto ………………. zł (słownie: 

……………………. zł ………../100), podatek VAT 23%, w wysokości ……………….. zł 

(słownie: ……………………………………. zł ……………./100), razem brutto 

…………………………. zł (słownie: …………………………………. zł ……………/100), 

zostanie wypłacone po złożeniu przez Wykonawcę wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji 

celu publicznego do odpowiedniego organu; 

2) wynagrodzenie w wysokości 80% wartości Umowy tj.: netto ……………………. zł (słownie: 

…………………………………… zł …………/100), podatek VAT 23%, w wysokości 

……………….. zł (słownie: ………………………. zł ………………../100), razem brutto 

……..…………………… zł (słownie: ………………………………… zł ………/100),  

zostanie wypłacone po dostarczeniu decyzji do Zamawiającego.  

3. Strony postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1)  nie przysługuje 

Wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez organ jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonym 

wniosku skutkujących jego odrzuceniem. 

4. Strony postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2)  nie przysługuje 

Wykonawcy w przypadku nie uzyskania pozytywnej decyzji ze względu na błędy 

w przygotowanych dokumentach. 

5. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją Umowy. 

mailto:wirblp@policja.gov.pl
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6. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), 2) Zamawiający zapłaci przelewem na 

podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych przez Wykonawcę faktur VAT w terminie do 

14 dni od daty ich doręczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

Warunkiem zapłaty jest dołączenie do faktur protokołów odbioru odpowiednio etapu 1 i etapu 2 

z wynikiem pozytywnym. 

7. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się złożenie przez Zamawiającego w terminie, o którym 

mowa w ust. 6, polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

 

§ 6  

Kary umowne, odszkodowania i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących 

okolicznościach i wysokościach: 

1) za nieprzedstawienie Zamawiającemu do akceptacji kompletnego wniosku wraz z załącznikami 

w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a) – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej 

niż 20% tego wynagrodzenia; 

2) za brak udzielenia Zamawiającemu informacji, odpowiedzi lub wyjaśnień w terminie, 

o którym mowa w § 3 ust. 2 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

5 ust. 2 pkt 2), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% tego 

wynagrodzenia; 

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3), podlegają sumowaniu.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych zastrzeżonych Umową z należnego mu 

wynagrodzenia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 7  

Prawa autorskie 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej 

dla uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego nieruchomości 

Komendy Głównej Policji przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie oraz jej uaktualnień i poprawek 

(zwanymi dalej wspólnie „Utworami”). 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów sporządzanych 

lub sporządzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie są ograniczone prawami 

osób trzecich. Wykonawca przenosi całość praw autorskich wraz z prawem do wykonywania 

i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszystkich utworów sporządzonych 

w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, na następujące pola eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworów w częściach i w całości jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 

przekazywania i przechowywania Utworu niezbędne jest jej zwielokrotnienie; 
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2) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany wprowadzane 

w Utworach przez Zamawiającego, albo osoby przez niego upoważnione; 

3) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Utworów  lub jego kopii. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z utworów na 

innych niż wymienionych powyżej polach eksploatacji, przeniesie na Zamawiającego prawa 

autorskie do utworów powstałych w ramach Umowy, na drodze odrębnej Umowy, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, o których mowa w ust. 1, objętych 

przedmiotem Umowy nastąpi z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

za Utwory, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 1.   

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy 

z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu 

Umowy. 

6. Jeżeli Zamawiający poinformuje o roszczeniach osób trzecich zgłoszonych wobec Zamawiającego 

w związku z przedmiotem Umowy Wykonawca podejmie działania mające na celu załagodzenie 

sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty 

odszkodowań, w szczególności, w razie wytoczenia powództwa przeciw Zamawiającemu z tytułu 

naruszenia prawa własności intelektualnej. Wykonawca wstąpi do postepowania w charakterze 

strony pozwanej, w razie braku możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca pokryje wszelkie odszkodowania oraz inne koszty ostatecznie zasądzone 

od Zamawiającego w związku z roszczeniem, o którym mowa w ust. 6. 

8. Wykonawca ma obowiązek, na swój koszt, uzyskać dla Zamawiającego prawo do dalszego 

używania Utworów naruszających prawa wskazane w ust. 6, albo zastąpić je – w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym – innymi Utworami,  nienaruszającym powyższych praw lub 

zmienić Utwory w taki sposób, że przestaną one naruszać  prawa, o których mowa w ust. 6, z tym 

zastrzeżeniem, że dostarczone Utwory będą spełniać wymagania określone w Umowie. 

 

§ 8  

Zmiany postanowień Umowy 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 9  

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie następuje w terminie 3 dni od daty 

wystąpienia tych okoliczności.    

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo 

do wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

w szczególności w razie niezłożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku wraz 

z załącznikami do organu w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. b) . Odstąpienie 

następuje w terminie 3 dni od daty wystąpienia tych okoliczności. 
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie, o którym mowa § 5 ust. 2 pkt 2). 

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu 

i obciążenia Wykonawcy kosztami w wysokości różnicy pomiędzy kosztami przewidzianymi 

w Umowie, wynikającymi z realizacji przedmiotu Umowy, a faktycznie poniesionymi 

kosztami wykonania zastępczego.  

 

                                 § 1 0  

Inne postanowienia 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks cywilny, 

ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku 

z realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zachowaniu poufności 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  

 

 

 

……………………………….    ………………………………… 
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Załącznik nr 3 

do umowy nr …………………………… 

 

 

 

 

………………………...…….. 

(miejscowość, data) 

 

 

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

         (imię i nazwisko) 

 

 

 

……………………………… 

         (miejsce zatrudnienia) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że zobowiązuję się do nie przekazywania, nie 

ujawniania oraz nie wykorzystywania wiadomości udostępnionych przez pracowników 

i funkcjonariuszy KGP oraz uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy 

nr………………………….. z dnia ……………………….. zawartej pomiędzy Komendantem 

Głównym Policji a firmą ……………………., a nie podlegających wykluczeniu na podstawie 

poniższych zapisów: 

1) jeżeli informacja została ujawniona publicznie przez stronę, będącą właścicielem informacji 

chronionej; 

2) jeżeli ujawnienia informacji żąda sąd lub organ ścigania w toku prowadzonych czynności na 

podstawie stosownych przepisów; 

3) jeżeli informacja została uzyskana od osób trzecich bez naruszenia prawnych zobowiązań  

o poufności informacji; 

4) uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na udostępnienie. 

 

 

 

 

 

............................................................ 

(podpis) 


