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UMOWA 

zawarta w dniu ….……….   2022 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

 

„NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353252; wysokość kapitału 

zakładowego: 284 945 000 zł, Regon: 021173201, NIP: 897-175-90-68, 

reprezentowaną przez: 

Łukasza Dudkowskiego  – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………. 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,  

zwanymi łącznie „Stronami” 

 

o następującej treści: 

DEFINICJE  

§ 1 

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie: 

1) „Dokumentacja projektowa wykonawcza” – oznacza łącznie następujące 

dokumenty opracowane na potrzeby  realizacji zadania inwestycyjnego polegającego 

na przebudowie lądowiska śmigłowców ratowniczych szpitala zlokalizowanego we 

Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2: 

a) projekt wykonawczy, 

b) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli jej opracowanie jest 

wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

d) przedmiar robót, 

e) kosztorys inwestorski; 

2) „Dzień” – oznacza: dni kalendarzowe; 

3) „Dzień roboczy” – oznacza: dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy; 

4) „Nadzór Autorski” – oznacza: pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót 

budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 

Dokumentacji projektowej oraz odpowiadanie na pytania potencjalnych wykonawców 

przebudowy. 

5) „Przedmiot umowy” – oznacza: opracowanie Dokumentacji projektowej wykonawczej 

na potrzeby Opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej dla przebudowy 

lądowiska śmigłowców ratowniczych na terenie szpitala na terenie szpitala przy ul. gen. 

Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego – 

realizowanych na podstawie i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 

6) „Wykonawca robót budowlanych” – oznacza: osobę fizyczną, prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą zamawiający zawarł 

umowę na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji 

projektowo wykonawczej. 
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7) „Instrukcja Operacyjna Lądowiska (INOP)” – oznacza: opracowany indywidualnie na 

potrzeby konkretnego lądowiska dokument, w którym właściciel/zarządca lub użytkownik 

obiektu zobowiązany jest szczegółowo określić obowiązujące w nim zasady obsługi 

lądowiska. 

8) „Plan Ratowniczy Lądowiska (PR) – oznacza opracowywany indywidualnie na 

potrzeby konkretnego lądowiska dokument, w którym właściciel/zarządca lub użytkownik 

obiektu zobowiązany jest szczegółowo określić zasady prowadzenia działań 

ratowniczych. 

9) „Lądowisko” – oznacza: lądowisko dla śmigłowców ratowniczych zlokalizowane we 

Wrocławiu przy ul. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław  zarządzanego przez „Nowy Szpital 

Wojewódzki” Sp. z o. o. 

PRZEDMIOT UMOWY I ODBIORU 

§ 2 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji 

projektowo -wykonawczej dla przebudowy lądowiska śmigłowców ratowniczych na 

terenie szpitala na terenie szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we 

Wrocławiu, zwanej dalej „Dokumentacją” lub  „Przedmiotem umowy”. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot:  71.32.00.00-7 – usługi inżynieryjne w zakresie  

projektowania 

3. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wykonawczej, na którą składają się 

a) projekt wykonawczy 

b) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli jej opracowanie jest 

wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

d) przedmiar robót, 

e) kosztorys inwestorski według stawek obowiązujących na dzień wykonania 

projektu; 

2) uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę, jeżeli zakres zmian projektowych 

będzie wymagał uzyskania pozwolenia budowlanego na przebudowę lądowiska; 

3) pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej 

przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej oraz nad wykonaniem robót budowlanych,  

4) po zakończonej i odebranej przebudowie lądowiska – zaktualizowanie Instrukcji 

Operacyjnej Lądowiska oraz Planu Ratowniczego Lądowiska; 

4. Wykonawca oświadcza, że:  

1) dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz posiada techniczne możliwości 

wykonania Przedmiotu umowy, 

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu umowy, w tym posiadającymi 

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach zgodnie  

z wymogami określonymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jednolity: Dz. U z 2021r., poz. 2351 ze zmianami), 

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi / z udziałem podwykonawców: 

……………………………….. (nazwa i adres podwykonawcy)  
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W przypadku korzystania z podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców oraz ich pracowników tak, jak gdyby 

były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy*.  

* postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu umowy zostaną uściślone w momencie 

zawierania umowy z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie. 

Szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu umowy 

§ 3 

1. Wykonawca: 

1) winien dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji, 

2) winien wykonać Przedmiot umowy zgodnie z warunkami umownym, zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami prawa i normami, a w szczególności  

zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego 

oddziału ratunkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2048 ze zmianami), 

b) Obwieszczeniem Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 02 lipca 2021r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji  

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 

1944r. (Dz. Urz. ULC 2021, poz. 42). 

c) Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tekst jednolity Dz. U.  2022r. poz. 

1235), 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie 

przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń  

o charakterze niebezpiecznym (Dz. U.  2021 poz. 264), 

e) Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami), 

f) Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021. poz. 

2351 ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy, polskimi 

normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw 

członkowskich EOG przenoszącymi te normy (zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych), 

g) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

h) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku  

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 2021 r. 

poz. 2458), 

i) innymi przepisami prawa, normami i normatywami aktualnymi na dzień wykonania 

projektu. 

3) winien wraz z dostarczeniem Dokumentacji przedłożyć Zamawiającemu dokumenty 

świadczące o posiadaniu od autora zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, 

w tym w szczególności na dokonywanie bez konieczności uzyskania jakichkolwiek 

dalszych zgód  autora wszelkich zmian w dokumentacji; 

4) zobowiązany jest: 

a) dobrać optymalną technologię realizacji robót budowlanych, 

b) określić optymalny sposób zabezpieczenia robót budowlanych w trakcie ich 

prowadzenia, 
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c) zagwarantować w opracowaniu Dokumentacji projektowej udział osób 

posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 

specjalności, 

d) zapewnić sprawdzenie wszystkich projektów wykonawczych pod względem 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, 

przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania  

w odpowiednich specjalnościach, 

e) zapewnić koordynację: 

− międzybranżową Dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich 

projektowanych branż, 

− wszystkich projektowanych rozwiązań z istniejącą infrastrukturą, 

f) w przyjętych rozwiązaniach projektowych stosować wyroby, materiały i urządzenia 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające 

odpowiednie wymagane prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej atesty i certyfikaty. 

2. Wymagania szczególne dotyczące Dokumentacji: 

1) projekty wykonawcze branżowe winny być: 

a) opracowane z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym 

określeniem parametrów technicznych i standardów, 

b) w pełni skoordynowane z pozostałymi branżami projektowymi. 

c) skonsultowane i zaakceptowane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Urząd 

Lotnictwa Cywilnego oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Komendą Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej i przez wszystkie inne ewentualne wymagane 

przepisami instytucje.  

Dokumentacja projektowa 

§ 4 

1. Dokumentacja projektowa wykonawcza:  

1) powinna zawierać: 

a) optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, 

b) wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem 

i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację 

materiału, urządzenia; 

c) dokładny przebieg nowych tras kablowych oraz rodzaje połączeń.  

2) powinna być kompletna i zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia/ 

obliczenia  w zakresie wynikającym z obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej przepisów prawa; 

3) powinna być zaopatrzona w następujące załączniki: 

a) wykaz opracowań dokumentacji, z podaniem nazw wszystkich teczek 

dokumentacji, 

b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

c) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie zupełnym 

(kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany 

Wykonawcy); 

2 Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, które to postępowanie zostanie 

przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
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Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami). Zatem 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wymogów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a w szczególności wynikających z art. 99 ustawy (ust. 4 - 6) Prawo zamówień 

publicznych, który określa m.in. że: 

1) Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.  

2) Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie może opisać 

przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

3) Jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w sposób, o którym mowa w pkt 

2Wykonawca określi w opisie przedmiotu zamówienia kryteria, jakie będą zastosowane 

w celu oceny „równoważności” oraz opisze parametry techniczne i wymagania  

jakościowe w stopniu umożliwiającym porównanie rozwiązań. 

2. Wykonawca opracuje i dostarczy kompletną Dokumentacje projektową w terminach 

wskazanych w umowie w następującej formie i liczbie egzemplarzy: 

1) projekt budowlany (jeśli będzie wymagany)  w zakresie uwzględniającym specyfikę 

robót budowlanych wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami 

wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa umożliwiający uzyskanie pozwolenia 

na budowę wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w 5-ciu 

(pięciu) egzemplarzach w wersji drukowanej oraz w 1 (jednym) egzemplarzu w wersji 

elektronicznej (pendrive – tekst w formacie .doc i .pdf, rysunki w formacie .dwg i .pdf); 

2) projekty wykonawcze – w 3-ch (trzech) egzemplarzach w wersji drukowanej oraz  

w 1 (jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej (na pendrive – tekst w formacie .doc  

i .pdf, rysunki w formacie .dwg i .pdf); 

3) przedmiar robót – w 2-ch (dwóch) egzemplarzach w wersji drukowanej oraz w 1 

(jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej (na pendrive w formacie .kst oraz .xls); 

4) kosztorys inwestorski – w 2-ch (dwóch) egzemplarzach w wersji drukowanej oraz w 1 

(jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej (na pendrive w formacie .kst oraz .xls). 

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w 3-ch (trzech) 

egzemplarzach w wersji drukowanej oraz w 1 (jednym) egzemplarzu w wersji 

elektronicznej (pendrive – tekst w formacie .doc i .pdf, rysunki w formacie .dwg i .pdf); 

4. Miejscem wydania Dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego. 

5. Zamawiającemu każdorazowo przysługuje prawo do weryfikacji opracowanej Dokumentacji 

projektowej w terminie do 14 - tu (czternastu) Dni roboczych od dnia jej otrzymania. 

6. W przypadku niezgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie wskazanym  

w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy, Dokumentacja projektowa zostanie uznana za 

odebraną. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do: ich przedyskutowania  

z Zamawiającym, uwzględnienia zmian w Dokumentacji projektowej oraz dostarczenia 

Zamawiającemu poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być krótszy niż 7 (siedem) Dni 

roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający zatwierdzi poprawioną Dokumentację projektową w terminie do 7 (siedmiu) 

Dni roboczych od dnia jej otrzymania, pod warunkiem, że wszystkie ustalone przez Strony 
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uwagi zostały uwzględnione. 

9. Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji projektowej: 

1) będzie stanowił Protokół odbioru Projektu Budowlanego (jeśli będzie wymagany) –  

w części dotyczącej opracowania i dostarczenia Zamawiającemu projektu 

budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami wynikającymi 

z obowiązujących przepisów prawa umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę 

wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2) będzie stanowił Protokół odbioru dokumentacji Projektu Wykonawczego – w części 

dotyczącej opracowania i dostarczenia Zamawiającemu następujących dokumentów: 

a) projektów wykonawczych; 

b) przedmiarów robót; 

c) kosztorysu inwestorskiego; 

d) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Nadzór Autorski 

§5 

1. Wykonanie Przedmiotu umowy obejmuje pełnienie Nadzoru Autorskiego zarówno w okresie 

trwania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, jak i nad 

realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej.  

2. W ramach Nadzoru Autorskiego Wykonawca - w trakcie trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych -zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi 

na pytania Wykonawców dotyczące opracowanej Dokumentacji projektowej  

oraz do zapewnienia wsparcia merytorycznego w razie wniesienia odwołania do Krajowej 

Izby Odwoławczej w zakresie dotyczącym Dokumentacji projektowej. W tym zakresie 

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przekazania Zamawiającemu, drogą 

elektroniczną na adres wskazany w § 17 ust. 3 umowy: 

1) propozycji odpowiedzi na pytania – w terminie do 2-ch (dwóch) Dni roboczych od dnia 

otrzymania treści pytań; 

2) odpowiedzi na wniesione odwołanie w zakresie merytorycznym dotyczącym 

sporządzonej Dokumentacji projektowej – w terminie do 4-ch (czterech) Dni roboczych 

od dnia otrzymania treści odwołania. 

3. Pełnienie Nadzoru Autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na 

podstawie Dokumentacji projektowej obejmuje: 

1) na każde wezwanie Zamawiającego zapewnienie na naradach koordynacyjnych 

obecności projektanta branżowego odpowiedzialnego za pełnienie Nadzoru 

Autorskiego w zakresie tematów, które mają zostać omówione podczas narady. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zakresie tematycznym narady nie później 

niż 2 (dwa) dni w stosunku do ustalonego terminu narady koordynacyjnej. 

2) wizyty w miejscu realizacji robót budowlanych oraz stwierdzanie w toku 

wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z Dokumentacją 

projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych. O 

konieczności wizyty decyduje Zamawiający. Z każdej wizyty sporządzona zostanie 

notatka w formie elektronicznej lub papierowej. Orientacyjna liczba wizyt – 1 

tygodniowo w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych wg dokumentacji 

projektowej sporządzonej przez projektanta. 

3) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności wykonywanych 

robót budowlanych z Dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej; 

4) uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzania zmian  

w stosunku do materiałów, rozwiązań użytkowych i technicznych przewidzianych  
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w Dokumentacji projektowej, w szczególności zmian zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego,  

z zastrzeżeniem, że przekazanie rozwiązań może być dokonywane wyłącznie za 

pośrednictwem Zamawiającego. Wprowadzenie zmian do realizacji może nastąpić 

wyłącznie po pisemnej zgodzie Zamawiającego 

5) opiniowanie na wniosek Zamawiającego przedkładanych przez wykonawcę robót 

budowlanych rozwiązań materiałowych. 

4. Wynagrodzenie za pełnienie Nadzoru Autorskiego jest wynagrodzeniem ryczałtowym  

i obejmuje pobyty w liczbie, jaka będzie konieczna dla prawidłowej realizacji zadania 

inwestycyjnego.   

5. Nadzór Autorski pełniony będzie przez Wykonawcę przy przebudowie lądowiska dla 

helikopterów lub w przypadku takiej konieczności w siedzibie Zamawiającego. 

6. Za pełnienie czynności Nadzoru Autorskiego nie będą uznane działania Wykonawcy 

polegające na poprawianiu błędów w dokumentacji projektowej stwierdzone w trakcie 

realizacji robót budowlanych. 

7. Wynagrodzenie za Nadzór Autorski uwzględnia w szczególności: 

1) przygotowanie materiałów do nadzoru, 

2) czas i koszty dojazdu do miejsca pełnienia Nadzoru Autorskiego, 

3) czas i koszty pobytu w miejscu pełnienia Nadzoru Autorskiego, 

4) załatwianie spraw związanych z nadzorem (uzgodnienia, opinie, itp.) po powrocie 

z miejsca pełnienia Nadzoru Autorskiego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zawiadomić Zamawiającego o dostrzeżonych 

odstępstwach w realizacji robót budowlanych w stosunku do Dokumentacji projektowej, 

obowiązujących norm i sztuki budowlanej. 

9. Potwierdzeniem wykonania Umowy w zakresie Nadzoru Autorskiego będzie podpisanie 

przez Zamawiającego i Wykonawcę  Protokołu zakończenia pełnienia nadzoru oraz 

złożenie przez Wykonawcę o zgodności realizacji projektu z aktualnymi przepisami. 

Aktualizacja Instrukcji Operacyjnej Lądowiska i Planu Ratowniczego Lądowiska 

§ 6 

1. Wykonawca, po zakończonej i odebranej przebudowie lądowiska zobowiązuje się do 

zaktualizowania Instrukcji Operacyjnej Lądowiska oraz Planu Ratowniczego Lądowiska,  

w tym do przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień  

z właściwymi Instytucjami. 

2. Wykonawca uzyska pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego  

w danych Instytucjach. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem Instrukcji oraz uzgodnieniami. 

4. Obowiązująca Instrukcja Operacyjna Lądowiska i Plan Ratowniczy Lądowiska zostaną 

udostępnione Wykonawcy w formie elektronicznej i edytowalnej (WORD, PDF) przez 

Zamawiającego w terminie ustalonym przez Strony. 

5. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu wymagane aktualizacje  w terminie 

wskazanym w §9 pkt 3 – w 1 egz. wersji elektronicznej na pendrive - w wersji nieedytowalnej 

(formacie PDF, .jpg, .tif) oraz wersji edytowalnej (Word, DWG) i w 3 egz.  

w wersji papierowej. 

6. Wszystkie egzemplarze w wersji papierowej muszą być podpisane przez Wykonawcę. 

7. Miejscem zdania dokumentów jest budynek szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we 

Wrocławiu. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do weryfikacji dokumentów, pod względem ich 

kompletności, w terminie do 5-ciu (pięciu) dni roboczych od daty ich otrzymania. 

9. W przypadku nie zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 

8niniejszego paragrafu umowy, dokumenty zostaną uznane za odebrane, z zastrzeżeniem 
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ust. 10 niniejszego paragrafu umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, Zleceniobiorca zobowiązany jest do uzupełnienia i/lub 

poprawienia dokumentu oraz dostarczenia uzupełnionego i/lub poprawionego dokumentu 

w terminie do 5-ciu (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania uwag. 

11. Zamawiający zatwierdzi poprawiony dokument w terminie do 3-ech (trzech) dni roboczych 

od dnia otrzymania, pod warunkiem, że wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione. 

12. Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru zlecenia będzie Protokół 

odbioru zaktualizowanej Instrukcji Operacyjnej Lądowiska oraz Planu Ratowniczego 

INNE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

§ 7 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest w szczególności: 

1) Wykonać Przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami umownym 

a także obowiązującymi przepisami prawa oraz wszelkimi normami technicznymi, 

2) do konsultowania i uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym Przedmiotu umowy 

w trakcie jego wykonywania, 

3) do załatwienia wszelkich formalności wymaganych do wykonania Przedmiotu umowy,  

o ile zajdzie taka potrzeba, 

4) celem niedopuszczenia do opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia 

istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie 

będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, że 

nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się 

na podstawie niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) Zapewnienia Wykonawcy wstępu na obiekt szpitala z zastrzeżeniem, że Wykonawca 

ponosi opłaty parkingowe na terenie parkingu szpitala, 

2) Udostępnienia Wykonawcy dokumentacji będącej w posiadaniu  Zamawiającego  

w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy, 

Wykonawca podda weryfikacji zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami 

wszystkich przekazywanych mu w ramach niniejszego zamówienia dokumentów 

wewnętrznych Zamawiającego, dotyczących lądowiska dla śmigłowców (Instrukcja 

Operacyjna, Plan Ratowniczy, procedury kontrolne itp.), a także – w przypadku 

stwierdzenia odstępstw od wymagań prawnych – wskaże ścieżkę ich aktualizacji, 

uzgodnień i zatwierdzeń przez odpowiednie instytucje. 

3) dokonania odbiorów i zapłaty wynagrodzenia na zasadach i warunkach określonych 

umową.  

UBEZPIECZENIE  

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności odpowiadającej Przedmiotowi umowy na kwotę: 50 000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

2. Przedmiotowe ubezpieczenie winno zostać utrzymane przez Wykonawcę (na nie mniejszą 

kwotę) przez cały okres obowiązywania umowy.  

3. W przypadku wygaśnięcia ważności polisy ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na 

jaki została zawarta umowa, Wykonawca ma obowiązek przedłużenia okresu ważności 

ubezpieczenia. Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający 

przedłużenie okresu ważności polisy ubezpieczeniowej nie później niż w terminie 5-ciu 
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(pięciu) Dni roboczych przed upływem terminu ważności aktualnej polisy – w formie kopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających opłacenie polisy ubezpieczeniowej (dotyczy potwierdzenia opłacenia 

składek wymaganych na dzień wystosowania żądania przez Zamawiającego) – w terminie 

do 5-ciu (pięciu) Dni roboczych od otrzymania wezwania Zamawiającego w tym zakresie. 

Dokumenty należy przedłożyć w formie kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” 

przez Wykonawcę. 

5. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków wskazanych w ust. 3 i ust. 4 

niniejszego paragrafu umowy będzie stanowiło podstawę do odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy. 

TERMINY WYKONANIA  PRZEDMIOTU  UMOWY 

§ 9 

Strony ustalają następujące terminy częściowe wykonania Przedmiotu umowy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać kompletną, ze względu na cel, któremu  

ma służyć, dokumentację projektową wraz z wymaganymi dokumentami, a w przypadku, 

gdy uzyskanie wymaganych dokumentów nie jest możliwe w terminie realizacji zamówienia 

ze względu na terminy administracyjne dokument potwierdzający fakt złożenia wniosków o 

wydanie tych dokumentów - w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2) Pełnienie Nadzoru Autorskiego do czasu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego 

objętego dokumentacją projektową stanowiącą Przedmiot niniejszej umowy – przewidywany 

okres zakończenia realizacji robót budowlanych do dnia 31.12.2024r. 

3) Zaktualizowanie Instrukcji Operacyjnej Lądowiska i Planu Ratowniczego Lądowiska –  

w terminie 5 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego robót budowlanych. 

WYNAGRODZENIE 

§ 10 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Strony uzgadniają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

brutto: ……. zł (słownie: ……. złotych …/100), w tym netto: ……. zł (słownie: ….. złotych 

…/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym 

na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi …. %, czyli ….. zł (słownie: …. 00/100). 

2. Na całkowite wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, składa się: 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Dokumentacji projektowej  wykonawczej, 

uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagane), które 

stanowi 70 % kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy, to jest: 

brutto: ……. zł (słownie: ……. złotych …/100), w tym netto: ……. zł (słownie: ….. złotych 

…/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym 

na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi …. %, czyli ….. zł (słownie: …. 00/100). 

płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury przez Wykonawcę. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił 

Protokół odbioru Dokumentacji wskazany w § 4 ust. 9 umowy. 

2) Wynagrodzenie ryczałtowe zapełnienie Nadzoru Autorskiego, które stanowi 25 % kwoty, 

o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy, to jest: 

brutto: ……. zł (słownie: ……. złotych …/100), w tym netto: ……. zł (słownie: ….. złotych 

…/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym 

na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi …. %, czyli ….. zł (słownie: …. 00/100) 
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płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury przez Wykonawcę. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił 

Protokół zakończenia pełnienia nadzoru wskazany w § 5 ust. 9 umowy 

3) Wynagrodzenie ryczałtowe za aktualizację Instrukcji Operacyjnej lądowiska i Planu 

Ratowniczego Lądowiska, które stanowi 5 % kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy, 

to jest: 

brutto: ……. zł (słownie: ……. złotych …/100), w tym netto: ……. zł (słownie: ….. złotych 

…/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym 

na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi …. %, czyli ….. zł (słownie: …. 00/100) 

płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury przez Wykonawcę. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił 

Protokół odbioru zaktualizowanej Instrukcji Operacyjnej Lądowiska oraz Planu 

Ratowniczego wskazany w § 6 ust. 12 umowy 

2. W wynagrodzeniu ryczałtowym wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy mieści 

się całkowity koszt wykonania Przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie za: 

1) przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji 

Przedmiotu umowy oraz własności nośników, na których te utwory zostały ustalone, 

2) udzielenie zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, 

3) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień w zakresie wynikającym 

z obowiązujących przepisów prawa, 

4) koszty opłat parkingowych na terenie parkingu szpitala, 

5) koszty udzielenia pełnomocnictw niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu umowy, 

- nie przewiduje się żadnych dodatkowych płatności. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane każdorazowo przelewem z rachunku 

bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  

i umieszczony w wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

4. Wykonawca każdorazowo wystawi fakturę na:  

„NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław” i doręczy 

do siedziby Zamawiającego: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław. 

5. Wykonawca może również wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zmianami), zwanej dalej 

„Ustawą o fakturowaniu”. 

6. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać 

elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do 

niej musi zawierać wskazanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, której dotyczy. 

7. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 6 

powyżej Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”) na następujący adres Zamawiającego na 

PEF: 8971759068.  

8. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury do konta Zamawiającego na PEF,  

w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

9. Za termin dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP: 8971759068. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP:………….. 

12. Wykonawcy bez wezwania przysługują odsetki ustawowe za okres od dnia wymagalności 

świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli Wykonawca spełnił swoje świadczenie 
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niepieniężne i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. 

KARY UMOWNE 

§11 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną: 

1) w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto wskazanej § 10 ust. 1 

umowy – za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej 

Dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 9 pkt 1 umowy, 

2) w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto wskazanej § 10 ust. 1 

umowy – za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w Dokumentacji projektowej w 

stosunku do terminu określonego w § 12 ust. 2 umowy, 

3) w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto wskazanej § 10 ust. 1 

umowy–za każde nieprzybycie na umówioną wizytę nadzoru autorskiego bez 

uzasadnionej przyczyny, 

4) w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto wskazanej § 10 ust. 1 

umowy – za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu Aktualizacji Instrukcji 

Operacyjnej Lądowiska oraz Planu Ratowniczego Lądowiska w stosunku do terminu 

określonego w § 9 pkt 3 umowy, 

5) w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto wskazanej § 10 ust. 1 

umowy – za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu i/lub poprawieniu Instrukcji Operacyjnej 

Lądowiska oraz Planu Ratowniczego Lądowiska w stosunku do terminu określonego w 

§ 6 ust. 10 umowy 

6) za wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego   

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za wypowiedzenie umowy ze skutkiem 

natychmiastowym przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego  

w § 10 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za wypowiedzenie umowy ze skutkiem 

natychmiastowym przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego  

w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego w § 10 ust. 1 umowy. 

4. Maksymalna łączna wysokość kar umownych wymienionych w ust. 2 pkt 1 - pkt 5 

niniejszego paragrafu umowy nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia ryczałtowego 

netto określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający informuje Wykonawcę o naliczeniu kary umownej wystawiając stosowną notę 

księgową. 

6. Kara umowna płatna jest w terminie do 10-ciu (dziesięciu) dni od daty doręczenia noty 

księgowej 

7. Zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego.  

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje  

z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej 

umowy. 

9. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, 

rozwiązania lub odstąpienia od niej. 
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10. Zamawiający ma prawo do potrącania należnych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Takie potrącenie nie 

wymaga odrębnego oświadczenia Zamawiającego (tzw. potrącenie umowne). 

Rękojmia 

§ 12 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w Dokumentacji projektowej 

wygasa wraz z upływem rękojmi za roboty budowlane wykonane na podstawie tej 

Dokumentacji projektowej. 

2. Jeżeli okaże się, iż Dokumentacja projektowa zawiera wady/błędy/usterki: 

1) uniemożliwiające wykonanie lub prawidłowe wykonanie robót budowlanych lub 

2) uniemożliwiające prawidłową eksploatację wykonanych robót budowlanych oraz 

prawidłowe funkcjonowanie lądowiska śmigłowców,  

czy też okaże się konieczne wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych 

dla prawidłowego zrealizowania instalacji, uruchomienia i/lub funkcjonowania lądowiska 

śmigłowców z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca, zobowiązany jest 

na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do naniesienia  

w Dokumentacji projektowej stosownych poprawek, a także w razie takiej konieczności – 

wykonania dokumentacji zamiennej oraz dodatkowej wraz z uzyskaniem stosownych 

decyzji zamiennych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, itp., bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie rękojmi,  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich 

stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

ZMIANA POSTANOWIEŃ I MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

§ 13 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4 umowy, § 18 ust. 2 oraz § 18 ust. 4 

umowy. 

§ 14 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli w szczególności: 

1) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w dostarczeniu Zamawiającemu któregokolwiek  

z dokumentów składających się na kompletną Dokumentację projektową w odniesieniu 

do terminu wykonania wskazanego w § 9 pkt. 1 umowy o czas dłuższy niż 7 (siedem) 

Dni, 

2) zaistnieją okoliczności wskazane w § 8 ust. 5 umowy, 

3) kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 2 umowy przekroczą łącznie 3% 

wynagrodzenia ryczałtowego netto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, 

4) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy lub nie wykonuje zobowiązań z 

niej wynikających. W takim przypadku przed odstąpieniem Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, 

wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin. Wezwanie do usunięcia naruszenia 

pod rygorem odstąpienia, o którym mowa w treści niniejszego ustępu umowy, może 

nastąpić w terminie do 15-tu (piętnastu) Dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.  

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 15-tu (piętnastu) Dni od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie,  

a w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu 
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umowy – w terminie do 15-tu (piętnastu) Dni licząc od dnia bezskutecznego upływu 

wyznaczonego w wezwaniu terminu na usunięcie naruszenia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, zostanie mu wypłacone wynagrodzenie jedynie za tą część umowy, 

która została zrealizowana należycie do dnia odstąpienia. Wynagrodzenie to zostanie 

ustalone w oparciu o protokół określający zakres zrealizowanych czynności Wykonawcy, 

których wykonanie zostanie potwierdzone przez Zamawiającego. 

PRAWA AUTORSKIE OSOBISTE I MAJĄTKOWE 

§ 15 

1. Wykonawca oświadcza, iż w dniu przeniesienia praw autorskich majątkowych do utworów 

powstałych w wyniku wykonania Przedmiotu umowy (tj. Dokumentacji projektowej) 

przysługiwać mu będą prawa autorskie (w tym prawa do korzystania i rozporządzania tymi 

utworami). 

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty na zasadach określonych w § 10 ust. 1 

umowy, prawa własności egzemplarzy utworów oraz autorskie prawa majątkowe do całości 

utworów (w tym ich elementów) powstałych w wyniku wykonania Przedmiotu umowy 

przejdą na Zamawiającego, z tą samą chwilą na Zamawiającego przejdzie własność 

nośników, na których utrwalono utwory. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na 

Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych na wszystkich znanych w chwili 

zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie eksploatacji 

utworów w dowolnej skali, w całości lub części polegającej na: 

1) prezentacji i pierwszego publicznego udostępnienia Dokumentacji projektowej; 

2) umieszczeniu, utrwalaniu, zwielokrotnianiu i wykorzystywaniu utworów na nośnikach 

powstałych techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową, w tym w formie materiałów publikowanych dla celów promocyjnych 

Zamawiającego lub innych podmiotów wskazanych przez Zamawiającego, a w 

szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, na dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

3) wprowadzaniu do Internetu w tym umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach publikacji 

on-line na stronach własnych i podmiotów zewnętrznych, bez względu na charakter 

takiej strony; 

4) wprowadzaniu do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową 

(czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, wprowadzaniu do serwerów 

sieci komputerowych; 

5) wyświetlaniu, odtwarzaniu oraz nadawaniu i reemitowaniu za pomocą wizji 

przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za pośrednictwem 

satelity i Internetu w sposób publiczny (tak, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu  

w miejscu i czasie przez siebie wybranym) lub ograniczony do zidentyfikowanej grupy 

odbiorców; 

6) wykorzystaniu dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji 

Zamawiającego, jego programów, audycji i publikacji oraz sporządzeniu wersji 

obcojęzycznych; 

7) wykorzystaniu we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu; 

8) wykorzystaniu w utworach multimedialnych; 

9) wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w działalności Zamawiającego, w tym  

w szczególności wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych, 

wraz z upoważnieniem do udzielania dalszej zgody na wykonywanie tych praw. 

3. Zamawiający ma pełną swobodę w sposobie korzystania z utworów lub ich elementów, 

w szczególności Zamawiający jest uprawniony, ale niezobowiązany do nieodpłatnego ich 

rozpowszechniania. 

4. Wykonawca zezwala również Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich,  
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w tym w szczególności na dokonywanie bez konieczności uzyskania jakichkolwiek dalszych 

zgód wszelkich zmian w utworach lub ich elementach wraz z upoważnieniem do udzielania 

dalszej zgody na wykonywanie tych praw.  

5. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 

1 – ust. 4 niniejszego paragrafu umowy, tak w kraju, jak i za granicą. Prawo, o którym mowa  

w ust. 1 – ust. 4 niniejszego paragrafu umowy ma charakter nieograniczony w czasie  

i nieodwołalny, a wynagrodzenie z tytułu jego przeniesienia zawiera się w wynagrodzeniu 

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

6. W ramach nabytego prawa, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy, 

Zamawiający będzie mógł wykorzystać Dokumentację projektową celu realizacji przyszłych 

zamówień. 

7. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do utworów lub ich elementów nie będą  

w niczym i przez nikogo ograniczone. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób 

trzecich Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu 

wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego od jakiejkolwiek 

odpowiedzialności z tego tytułu. 

8. Wykonawca, jako twórca utworów, zobowiązuje się do niewykonywania wobec 

Zamawiającego autorskich praw osobistych, w szczególności wyraża zgodę na anonimowe 

udostępnianie utworów, jak też swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz 

formy pierwszego publicznego ich udostępnienia. 

§ 16 

1. Autorzy, będący twórcami Dokumentacji złożą oświadczenia, że:  

1) przenoszą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w §15 umowy wraz z upoważnieniem do 

udzielania dalszej zgody na wykonywanie tych praw, 

2) zezwalają Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym  

w szczególności na dokonywanie bez konieczności uzyskania jakichkolwiek dalszych 

zgód wszelkich zmian w Dokumentacji wraz z upoważnieniem do udzielania dalszej 

zgody na wykonywanie tych praw, 

3) zobowiązują się do niewykonywania wobec Zamawiającego autorskich praw 

osobistych, w szczególności wyrażają zgodę na anonimowe udostępnianie utworów, 

jak też swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego 

publicznego ich udostępnienia. 

2. Wykonawca winien przedłożyć oświadczenia wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu 

umowy w terminie wskazanym w § 9 umowy. 

ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY STRONAMI 

§ 17 

1. Obie Strony wyznaczają koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg 

wykonania Przedmiotu umowy i właściwy przepływ materiałów i informacji między Stronami,  

w szczególności do podejmowania decyzji, udzielania informacji, odbierania zgłoszeń, 

poprawek, dokonywania odbiorów i podpisywania protokołów.  

2. Wykonawca wyznacza na koordynatora niniejszej umowy: 

Imię i nazwisko  

Telefon  

e-mail  

 

3. Zamawiający wyznacza na koordynatora niniejszej umowy: 

Imię i nazwisko  

Telefon  

e-mail  
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4. Każda ze Stron ma prawo do zmiany reprezentujących ją koordynatorów, o których mowa  

w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

drugiej Strony. W przypadku niepowiadomienia Strony o zaistniałej zmianie, dane 

ostatniego koordynatora traktuje się jako obowiązujące. Zmiana koordynatora nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy.  

§ 18 

1. Do wymiany prowadzonej pomiędzy sobą korespondencji Strony zastrzegają priorytet drogi 

elektronicznej, z zastrzeżeniem posługiwania się adresami mailowymi podanymi poniżej: 

1) adres elektroniczny Wykonawcy: adres wskazany w § 17 ust. 2 umowy, 

2) adres elektroniczny Zamawiającego: równolegle adresy wskazane w § 17 ust. 3 

umowy. 

2. Jeśli Strony zmienią adresy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy i nie 

poinformują o tym siebie nawzajem w formie pisemnej, to wszelkie pisemne oświadczenia 

jednej Strony kierowane na ostatni pisemnie podany przez drugą Stronę adres traktuje się 

jako doręczone. Zmiana adresów nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Korespondencja przekazywana w formie pisemnej pomiędzy Stronami umowy będzie 

kierowana na adresy Stron, wymienione poniżej: 

1) dla Wykonawcy: 

Adres  

2) dla Zamawiającego: 

Adres ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław 

4. Zmiana adresów wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy nie wymaga 

sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia 

drugiej Strony. 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

§ 19 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swych wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności). 

§ 20 

1. Strony zobowiązują się do ochrony przekazanych w ramach wykonywania umowy danych 

osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Strony ustalają, że udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe: 

1) osób reprezentujących Stronę oraz osób kontaktowych w następującym zakresie:  (i) 

imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, 

2) osób wyznaczonych przez Zamawiającego do koordynowania realizacji Przedmiotu 

umowy i jego odbioru  w następującym zakresie:  (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona 

funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, 

3) osób oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy  

w następującym zakresie:  (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, 

(iv) numer telefonu, (v) informacje o doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach. 

3. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu umowy do celów związanych z wykonaniem umowy oraz wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów Stron związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną 

roszczeń prawnych wynikających z umowy lub z nią związanych. 

4. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z umową oraz 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1). 
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5. Każda ze Stron zobowiązuje się udzielić informacji o zasadach przetwarzania danych 

osobowych przez drugą Stronę wobec osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 

umowy (w celu umożliwienia Stronie zastosowania art. 14 ust. 5 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych w ramach realizacji przez nią obowiązku informacyjnego 

wobec tych osób), w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych drugiej Stronie w 

zakresie i celach opisanych powyżej, przedstawiając tym osobom oświadczenia stanowiące 

odpowiednio załącznik nr 3 do umowy (treść obowiązku informacyjnego Wykonawcy, 

realizowanego przez Zamawiającego) oraz załącznik nr 2 do umowy (treść obowiązku 

informacyjnego Zamawiającego, realizowanego przez Wykonawcę). Strona, która spełnia 

obowiązek informacyjny zgodnie z niniejszymi postanowieniami nie ponosi 

odpowiedzialności za zakres ani treść tego obowiązku informacyjnego.   

6. Dane osobowe mogą być podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą lub inną 

osobę wyznaczoną przez Stronę do realizacji umowy. 

§ 21 

1. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 

umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 

ze zmianami), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity: z Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami). 

2. Sporne kwestie powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony będą się starały 

rozwiązać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać 

będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny we Wrocławiu. 

3. Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami). 

4. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

5. Umowę sporządzono w 3-ch (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: 2 (dwa) 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Rzut sytuacyjny. 

2. Załącznik nr 2 - Obowiązek informacyjny Zamawiającego realizowany przez 

Wykonawcę. 

3. Załącznik nr 3 - Obowiązek informacyjny Wykonawcy realizowany przez 

Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

Rzut sytuacyjny 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

ZAMAWIAJĄCEGO REALIZOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ 

 

Zgodnie z wymogami 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
(zwanym dalej „RODO”), informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI”  
Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50 – 117 Wrocław (dalej: „Administrator”), telefon:71 7359301, 
adres e-mail: biuro@nszw.pl.  

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych 
przez Wykonawcę można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod 
adresem  
e-mail: iod@nszw.pl oraz korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej. 

3. Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:  

1) osób reprezentujących Stronę oraz osób kontaktowych w następującym zakresie:  (i) 
imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, 

2) osób oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy  
w następującym zakresie:  (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, 
(iv) numer telefonu, (v) informacje o doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach. 

4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Wykonawcę: 

……………….. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu 

1) realizacji umowy zawartej między Administratorem a Wykonawcą, której przedmiotem 
jest opracowanie Dokumentacji projektowej wykonawczej dla przebudowy 
lądowiska śmigłowców ratowniczych terenie szpitala na terenie szpitala przy ul. 
gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu,  

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy 
wskazanej powyżej lub działań podejmowanych przez Panią/Pana w związku z tą 
umową. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

1) pracownicy i współpracownicy Administratora, 

2) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze związane z 
działalnością Administratora,  

3) podmioty świadczące usługi związane z obsługą urządzeń lub systemów 
informatycznych niezbędnych do kontaktu z Panią/Panem oraz służące do 
przetwarzania dokumentów związanych z realizacją umowy z Wykonawcą. 

7. Dane osobowe podlegają również udostepnieniu właściwym organom uprawnionym do ich 
przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń 
wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą lub działań podejmowanych przez 
Panią/Pana w związku z tą umową. 

9. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO; 

mailto:biuro@nszw.pl
mailto:iod@nszw.pl
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2) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO, 

3) usunięcia swoich danych osobowych – na podstawie art. 17 ust. 1 lit. a), c) d) i e) 
RODO, to znaczy w sytuacji kiedy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji 
celów, dla których zostały zebrane, wniesiono skutecznie sprzeciw wobec 
przetwarzania tych danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie 
z prawem lub dane te muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, 

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych  
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze 
względu na swoją szczególną sytuację – na podstawie art. 21 RODO, przy czym 
Administrator ma prawo kontynuować przetwarzanie tych danych na potrzeby ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeżeli ważne prawnie uzasadnione interesy 
Administratora okażą się nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności 
związanych z tą szczególną sytuacją. 

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

13. Nie przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) do żądania usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e 
RODO, 

2) do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
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Załącznik nr 3 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

WYKONAWCY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

W oparciu o treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO) ………………………….z przekazuje informacje dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest …..z siedzibą: …….. 

2. Dane kontaktowe Administratora: 

Kontakt z …………..jest możliwy pod numerem telefonu: ………………. oraz pod adresem 
poczty elektronicznej biurowroclaw@janura.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w 
punkcie 1. 

3. Inspektorem Ochrony danych osobowych w ……….jest Pan/Pani ………….., z którym 
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej ……………………………..telefonicznie 
pod numerem telefonu ……………… lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

4. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane przetwarzamy w celu: 

1) wykonania zawartej umowy, której przedmiotem jest opracowanie Dokumentacji 
projektowej wykonawczej dla przebudowy lądowiska śmigłowców ratowniczych 
terenie szpitala na terenie szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we 
Wrocławiu,, co stanowi prawnie uzasadniony interes……………… czyli – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, 

2) wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków prawnych wynikających z przepisów 
prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czyli w związku z realizowaniem prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Wykonawcę – na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f RODO. 

5. Źródło pochodzenia danych osobowych: 

Zakres, w jakim ………………….przetwarza Państwa następujące dane osobowe: 

1) osób reprezentujących Stronę oraz osób kontaktowych w następującym zakresie:  (i) 
imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu. 

2) osób wyznaczonych przez Zamawiającego do koordynowania realizacji Przedmiotu 
umowy i jego odbioru  w następującym zakresie:  (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona 
funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu. 

6. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń 
wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym lub działań podejmowanych przez 
Panią/Pana w związku z tą umową. 

7. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na 
podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których 
Administratorem jest ………………………………. 

8. Przekazywanie danych poza EOG 

Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. Prawa osoby, której dane dotyczą 
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Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz 
prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia 
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych. 

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, decyzje dotyczące Państwa 
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

11. Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 
umowa. 

 

 

 

 

 


