
 

 

     Wzór Umowy 

Umowa nr …......... /2019 

 

Zawarta w dniu  ...............................   2019 roku w Warszawie, pomiędzy: 

 

Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą  

w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188 b, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090, reprezentowanym 

przez ………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a  

…………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

 

Wstęp 

I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, 

występujący łącznie – Stronami. 

  

II. Zamówienia publicznego i wyboru Wykonawcy dokonał Zamawiający na podstawie „Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 12/2016 Dyrektora  Ośrodka 

Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 20 września 2016 r. zmienionego 

Aneksem nr 1 z dnia 17.02.2017 r. 

 

 
 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont korytarza zlokalizowanego na III 

piętrze w budynku biurowym Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego w 

Warszawie przy al. Niepodległości 188b wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

(zakres „A”). 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont sufitu podwieszanego w korytarzu 

zlokalizowanym na I piętrze w  budynku biurowym Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego 

Instytutu Badawczego w Warszawie przy al. Niepodległości 188 b wraz z opracowaniem dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej (zakres „B”). 

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont łazienki zlokalizowanej na parterze 

w budynku biurowym Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego w 

Warszawie przy al. Niepodległości 188b wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

(zakres „C”).  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1, 2 i 3  zgodnie 

ze szczegółowym opisem zawartym w programie użytkowo-funkcjonalnym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………………..., zawierającym w szczególności: 

a) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 



 

 

b) wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, 

c) uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, 

d) realizacji robót budowlanych zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym i wykonanym 

projektem budowlano-wykonawczym, 

e) wykonanie robót im towarzyszących, w tym wskazanych w programie funkcjonalno- użytkowym. 

5. Zakres i warunki wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, określa program 

funkcjonalno-użytkowy - zwany w dalszej części umowy „Dokumentacją". 

 

§ 2  

Prawa i obowiązki Stron 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 17 w obrębie ewidencyjnym 5-05-09 na cele budowlane, 

wynikające z prawa wieczystego użytkowania gruntu. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz przy uwzględnieniu najwyższego stopnia staranności wynikającego z profesjonalnej 

działalności Wykonawcy, a w szczególności: 

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, ofertą wykonawcy 

z dnia ..............................., zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami przy 

użyciu materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2019r. poz. 266 i 730), 

b. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w sposób umożliwiający skuteczną realizację prac 

budowlanych będących przedmiotem umowy z należytą starannością oraz zasadami najlepszej 

wiedzy technicznej obowiązującej w tym zakresie, 

c. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi przepisami prawa, 

obowiązującymi normami oraz zalecanymi do stosowania, a także w taki sposób, że uzyska on 

niezbędne uzgodnienia, opinie i decyzje w zakresie obowiązującego prawa, a w szczególności w 

zakresie zgodności z wymaganiami BHP, Ochrony Pożarowej Budynków, oraz innym niezbędnym 

dla wykonania prac określonych w §1 ust. 1, 2 i 3. 

d. wykonanie prac instalacyjnych, ściśle według wykonanego przez siebie projektu i dokumentacji 

technicznej; jakiekolwiek odstępstwa od powyższej reguły możliwe są jedynie za pisemną zgodą 

Zamawiającego; w przypadku wystąpienia błędów w projekcie Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o tym Zamawiającego, przedstawiając odpowiednio propozycję ich zmian; w  

przypadku uzgodnienia zmian Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia  niezbędnej 

dokumentacji zamiennej, 

e. wykonanie powierzonych mu prac zgodnie z §1 ust.1, 2 i 3 z najwyższą starannością i zgodnie ze 

swoją najlepszą wiedzą fachową, przy ścisłym uwzględnieniu warunków technicznych wykonania 

i odbioru robót, przepisów obowiązującego prawa, stosowanych Polskich Norm, wymogów 

środowiskowych oraz innych obowiązujących przepisów, w szczególności: 

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186),  

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2018 r. poz. 799), 

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730),  

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372), 

dalej „ppoż”,  

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

f. wykonania powierzonych mu robót budowlanych w taki sposób, aby roboty te nie spowodowały 

uszkodzenia lub osłabienia elementów strukturalnych obiektu, 



 

 

g. zapewnienia, we własnym zakresie i na swój własny koszt, użycia materiałów właściwych do 

wykonania robót objętych niniejszą umową; ponadto Wykonawca przyjmuje na siebie 

zobowiązanie, że materiały, o których mowa powyżej, będą wysokiej jakości i zgodne z projektem 

i dokumentacją techniczną, posiadać będą wszelkie wymagane atesty, certyfikaty świadectwa i 

cechy dopuszczające je do użycia w budownictwie w zakresie objętym przedmiotem niniejszej 

umowy zarówno w momencie ich użycia jak i przez cały okres gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę na objęte niniejszą umową roboty budowlane, 

h. zapewnienia należytego nadzoru nad prowadzonymi pracami, w szczególności poprzez obecność 

na terenie prac personelu kierowniczego o wymaganych kwalifikacjach i uprawnieniach, 

i. wyznaczenia Kierownika Robót odpowiedzialnego za przebieg i nadzór nad procesem 

budowlanym w zakresie obowiązywania niniejszej umowy, 

j. zapewnienie zastępstwa personelu technicznego, w tym Kierownika Robót i innego personelu 

nadzoru, w przypadkach urlopów lub innych przypadkach nieobecności w pracy, 

k. właściwego zabezpieczenia terenu prac i obiektu, w szczególności zabezpieczenia terenu prac 

zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisów BHP, standardami Zamawiającego, a 

także zabezpieczenia wcześniej wykonanych robót, 

l. wyposażenia personelu własnego w wymagane środki ochrony indywidualnej oraz nadzoru nad 

wykonywaniem przez personel robót budowlanych z punktu widzenia BHP i ppoż, 

m. zapewnienia transportu sprzętu i materiałów na i z terenu prac, w tym w ramach obiektu – ciągami 

komunikacyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego, w terminach i godzinach przez niego 

ustalonych, 

n. zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z prawem, a także porządkiem obowiązującym na terenie 

prac, w obiekcie i w jego otoczeniu składowania odpadów, 

o. zapewnienia zgodnego z porządkiem obowiązującym na terenie prac, w obiekcie i jego otoczeniu 

oraz zgodnego z właściwościami materiałów sposobu składowania materiałów w sposób 

zabezpieczający je przed zniszczeniem i kradzieżą, 

p. dbałości o porządek na terenie prac, w obiekcie i w jego otoczeniu, bieżącego usuwania odpadów, 

a także do posprzątania terenu prac, obiektu i jego otoczenia po zakończeniu prac, 

q. stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie organizacji pracy w miejscu prowadzenia 

robót objętych niniejszą umową i jego otoczeniu, zabezpieczeń, transportu, porządku i stosowania 

się personelu Wykonawcy do zasad BHP i ppoż., w tym do stosowania środków ochrony 

indywidualnej, a także do stosowania się do wszelkich instrukcji i regulaminów zarządcy obiektu, 

r. pozyskania - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu 

materiałów pochodzących z rozbiórki i przekazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających przyjęcie ww. odpadów; opłaty za składowisko należy ująć w ramach 

wynagrodzenia za wykonanie umowy, 

s. wywiezienia i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 

t. uporządkowania po zakończeniu prac, miejsca prowadzonych robót i przekazania go 

Zamawiającemu w terminie odbioru robót, 

u. stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie sposobu wykonywania umowy, o ile 

zalecenia te będą  zgodne z dokumentacją projektową i techniczną, w tym do uzgadniania z 

Zamawiającym szczegółów i detali wykończeniowych,  

v. zapewnienia, aby prowadzone roboty objęte niniejszą umową były możliwie mało uciążliwe dla 

użytkowników obiektu, stosując w szczególności m.in. pomosty,  przejścia dla ludzi oraz wjazd na 

teren prac, gdzie Wykonawca prowadzi roboty, 

w. wykonywania zobowiązań objętych niniejszą umową w taki sposób, aby nie powodowały one 



 

 

uszkodzenia wykończenia jakichkolwiek części obiektu oraz wcześniej lub równolegle 

wykonywanych robót na  terenie prac, 

x. pokrycia kosztów zużycia, dostarczonych przez Zamawiającego: energii elektrycznej w formie 

ryczałtu w wysokości 200 zł (netto)  oraz kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w formie 

ryczałtu w wysokości 400 zł (netto) lub na podstawie zainstalowanych na koszt Wykonawcy 

podliczników; podstawą rozliczenia kosztów będzie wystawiona przez Zamawiającego faktura na 

powyższe kwoty, z zastrzeżeniem, że w przypadku użycia podliczników kwoty faktur będą 

określone na podstawie faktycznego zużycia mediów i wg stawek obowiązujących u danych 

dostawców, którymi obciążany jest Zamawiający,  

y. zapewnienia dostępu wskazanym przez Zamawiającego pracownikom do miejsc, w których będą 

wykonywane roboty budowlane; ponadto Wykonawca wszelkie prace ( w tym wyłączenia energii 

elektrycznej – data i dokładna godzina) musi uzgadniać z przedstawicielem  Zamawiającego. 

3. W przypadku rozbieżności między umową a zapisami w programie funkcjonalno-użytkowym 

obowiązują zapisy umowy. 

4. Wszystkie uzgodnienia dotyczące przedmiotu umowy będą konsultowane na bieżąco przez 

Wykonawcę z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie 

projektowania i robót budowlanych lub poda swoje rozstrzygnięcia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości materiałów, o których mowa w ust. 2 lit. g, 

na terenie budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu, w celu zbadania zgodności z 

wymaganymi parametrami technicznymi określonymi w certyfikatach. W przypadku uzyskania 

negatywnego wyniku jakości materiałów, koszty sprawdzenia jakości materiałów obciążać będą 

Wykonawcę. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia nadzorem prac wykonywanych przez Wykonawcę, a 

w szczególności zgłaszania uwag, zlecania ekspertyz w każdym momencie realizacji przedmiotu 

umowy. 

§ 3  

Termin realizacji 

1. Przedmiot umowy dla zakresu A oraz zakresu B  zostanie zrealizowany w terminie 16 tygodni od daty jej 

zawarcia tj. do dnia………………………………………………………….oraz w terminie 12 tygodni od daty 

jej zawarcia dla zakresu C tj. do dnia…………………………………………………………. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy przedstawi do akceptacji 

Zamawiającemu przedmiot umowy zawierający: 

a) projekty wykonawcze i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  

b) kompletny kosztorys inwestorski zawierający wszystkie branże oraz wszystkie niezbędne roboty 

konieczne do wykonania prac budowlanych o których mowa w § 1 ust. 4 lit. b) z podziałem na zadania. 

3. Strony ustalają, że Wykonawca w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy nie później niż do dnia 

…………….. przedstawi Zamawiającemu wszelkie decyzje na realizację prac budowlanych, o których 

mowa w § 1 ust. 3  lit. c). 

4. Strony ustalają, że Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającego koncepcję założeń 

projektowych w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy. 

5. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

6. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia w zakresie świadczeń, o 

których mowa w ust. 1 jest podpisany przez strony protokół odbioru bez zastrzeżeń. 

7. Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę 

wszelkich wymaganych decyzji.  



 

 

 

§ 4   

Odbiór 

1. Odbiory robót będą polegać na komisyjnym ustaleniu zgodności wykonania zgłoszonych do odbioru z 

danego zakresu (A, B, C) robót z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną ofertą i przepisami 

prawa, przy zachowaniu najwyższych standardów wymaganych w tego rodzaju działalności. 

2. Warunkiem dokonania odbiorów końcowych danego zakresu przedmiotu umowy jest przekazanie przez 

Wykonawcę dokumentów określonych w § 1 ust. 4 lit. a) do c), jak również innych dokumentów 

wymaganych w myśl umowy i obowiązujących przepisów. 

3. Z czynności odbioru danego zakresu przedmiotu umowy spisany zostanie protokół przekazania  

dokumentacji oraz protokół obioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

4. Wszelką dokumentację powstałą w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy dla każdego jej rodzaju oraz na nośniku cyfrowym (CD) i po 1 

egzemplarzu w wersji umożliwiającą późniejszą edycję. 

5. Wszelkie decyzje i opinie wydane przez właściwe organy administracji publicznej Wykonawca przekaże w 

liczbie egzemplarzy uzyskanych od tych organów.  

6. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 Wykonawca opatrzy pisemnym oświadczeniem, że jest wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

7. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji przystąpi do czynności jej odbioru, który zakończy w term inie 

do 5 dni roboczych. 

8. Zamawiający ma prawo w terminie, o którym mowa w ust. 7 zgłosić na piśmie zastrzeżenia co do 

zgodności i prawidłowości przekazanej dokumentacji lub innych jej wad, a Wykonawca zobowiązany jest 

do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 5 dni lub złożenia stosowanych wyjaśnień. Termin 

obowiązujący w niniejszym ustępie nie ogranicza Zamawiającego do zgłaszania wad, jeżeli zostały one 

wykryte w trakcie realizacji prac budowlanych, wówczas Zamawiający może zgłosić zastrzeżenie w 

każdym czasie i przysługują mu uprawnienia określone w ust. 7. 

9. Nie złożenie w terminie o którym mowa w ust. 7 uwag będzie traktowane przez Wykonawcę jako przyjęcie 

dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 8. 

10. Zamawiający, po zgłoszeniu wad jest uprawniony do żądania ich usunięcia, wyznaczając Wykonawcy w 

tym celu odpowiedni termin nie dłuższy niż 10 dni. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to niezależnie od innych uprawnień 

wynikających z przepisów prawa Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy do 

czasu usunięcia wad, 

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to w przypadku gdy: 

i. umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

ii. uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może według swego wyboru: odstąpić od umowy w całości lub w części 

lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w całości lub części - na koszt 

Wykonawcy. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu umowy do momentu 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

13. Za datę realizacji przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem umowy uznaje się datę złożenia przez 

Wykonawcę oświadczenia o gotowości do przekazania przedmiotu umowy do odbioru w przypadku ich 

skutecznego odbioru. 



 

 

14. Wraz z przedstawieniem Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru końcowego Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego wszelkie przysługujące mu prawa w tym prawo własności oraz majątkowe 

prawa autorskie do przedmiotu umowy. 

§5 

Wynagrodzenie 

1. Strony zgodnie ustalają, że łączna wartość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy 

wynosi: ………………………… zł brutto (słownie: …………………….), w tym:   

a. dla zakresu A: ……………………………….. zł brutto ( słownie:……………………………), 

b. dla zakresu B: ……………………………….. zł brutto ( słownie:……………………………),  

c. dla zakresu C: ……………………………….. zł brutto ( słownie:……………………………) 

w oparciu o ofertę Wykonawcy (dla wszystkich trzech zakresów). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest 

zapłacić  Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Przedmiotu zamówienia, w szczególności przeniesienie 

autorskich praw majątkowych oraz własność nośników na których znajdować się będą utwory. 

Wynagrodzenie jest stałe oraz nie może ulec zmianie w czasie wykonania niniejszej umowy. 

3. W każdym przypadku podstawą do wystawienia faktury, jest sporządzony i podpisany przez Strony bez 

zastrzeżeń protokół realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy.   

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur w formie elektronicznej (eFaktura). 

 

§ 6  

Płatność 
1. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od podpisania protokołów. 

2. Płatność zostanie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez obie strony 

protokołem, o którym mowa w § 4 ust. 3. 

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 

Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

4. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę niezbędne jest dołączenie oświadczeń podwykonawców o 

uregulowaniu na ich rzecz należności za wykonane przez podwykonawców roboty. 

5. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty należności za wykonane prace na rzecz Wykonawcy z 

przedstawionej faktury do czasu przedstawienia oświadczenia podwykonawców, o którym mowa w ust. 

4. 

6. Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający na okres 

oczekiwania Zamawiającego na oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należności 

za wykonaną przez podwykonawców część robót. 

7. Zamawiający ma prawo do potrącania z faktury kar umownych, o których mowa w § 7. 

 

§ 7  

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu: 

a. z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy odpowiednio dla zakresu A, B i C, 

określonego w § 3 ust. 1  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

(odpowiednio lit. a, b lub c), za każdy dzień opóźnienia, 

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i 



 

 

gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1 (odpowiednio lit. a, 

b lub c), za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcia 

wad, 

c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca, innych niż opisane pod lit. a) i b) -  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 (odpowiednio lit. a, b lub c), 

d. za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% 

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

e. w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 20 % całkowitej wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, 

f. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w  

§ 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

g. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo - w wysokości 1 000,00 zł, 

h. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, każdorazowo karą umowną w wysokości 1 000,00 zł, 

i. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, każdorazowo - w 

wysokości 1 000,00 zł. 

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w 

szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub/i zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. W przypadku, gdy naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 przekroczą 10% wartości 

brutto umowy określonej w § 5 ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczenia 

Wykonawcy dodatkowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiający jest uprawniony do złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego 

odstąpienie od umowy. 

4. Zastrzeżenia ani zapłata kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1, nie wyłączają prawa Zamawiającego 

dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej 

zastrzeżone kary umowne. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

 

§ 8  

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przyczyn wymienionych w przepisach prawa Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 

następujących przypadkach: 

a. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

i. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy 

w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, 

ii. w stosunku do Wykonawcy istnieją przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, zostało 

wszczęte postępowania likwidacyjne albo egzekucyjne, 

b. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż 

wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 



 

 

zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W takiej sytuacji Strona uprawniona do odstąpienia od 

umowy uprawniona jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 7 dni od dnia 

zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

 

§ 9  

Gwarancja. Rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, 

z zastrzeżeniem, że Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada zostanie stwierdzona przed 

upływem 2 lat, licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru bez uwag. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej rzeczy lub jej naprawy. Naprawy 

i wymiany gwarancyjne w tym w zakresie wad/ usterek, realizowane będą przez Wykonawcę w  terminie 

do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady i/lub usterki przez Zamawiającego w sposób określony w 

ust. 4. 

3. Zamawiający jest obowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy w ciągu 

10 dni od ich ujawnienia. 

4. Zamawiający będzie składał zgłoszenia określone w ust. 2 i ust. 3 w następujący sposób: drogą 

elektroniczną na adres e-mail: …………………. lub faksem na nr ………………  

5. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia w terminie 1 (jednego) dnia roboczego  na adres e-mail 

Zamawiającego ………………………………………………………………………. W wypadku braku 

potwierdzenia przez Wykonawcę uznaje się, iż zgłoszenie zostało przyjęte w terminie zgłoszenia. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, to Zamawiający może 

zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 

po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań dokumentacji wykonanej w ramach przedmiotu umowy z 

przepisami techniczno–budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami oraz postanowieniami 

określonymi w niniejszej umowie. 

10. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji, o której mowa w ust. 9 również po upływie okresu gwarancji 

lub rękojmi, na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

11. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w 

terminie 7 dni o następujących faktach:  

i. zmianie siedziby lub nazwy firmy;  

ii. zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;  

iii. ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;  

iv. wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy;  

v. ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy; 

vi. zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.  



 

 

 

 

§10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego związanych z niniejszą umową, 

w szczególności należytego wykonania umowy, roszczeń odszkodowawczych, o zapłatę kar umownych, 

roszczeń o zwrot kosztów świadczenia zastępczego, ustala się zabezpieczenie  

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1, co stanowi 

kwotę…………………………..……(słownie złotych:…………………………………………..).  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowód wniesienia zabezpieczenia najpóźniej 

w dniu podpisania umowy. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wniesie w formie: …………….. 

4. Zwrot 70% zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

końcowego. 

5. Zwrot 30% kwoty zabezpieczenia nastąpi w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy, o ile nie będą zachodzić okoliczności uprawniające Zamawiającego do zajęcia zabezpieczenia.  

6. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciążają Wykonawcę. 

 

§11 

Prawa autorskie 

1. Jeżeli w wyniku wykonywania Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1,  2 i 3 niniejszej 

umowy, Wykonawca stworzy jakiekolwiek utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz je utrwali strony ustalają, że prawa autorskie do tych utworów, z mocy niniejszej umowy 

oraz z chwilą ich przekazania Zamawiającemu przechodzą na Zamawiającego. Przeniesienie praw 

autorskich, o którym mowa powyżej, dotyczy praw autorskich majątkowych na następujących polach 

eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą znaną techniką egzemplarzy 

utworu, w szczególności techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną, zapisu magnetycznego; 

b) w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału oraz egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż opisany w pkt. b) powyżej – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym. 

d) modyfikowanie utworu. 

2. Przeniesienie praw autorskich majątkowych zgodnie z ust. 1 nie będzie w żaden sposób ograniczone 

czasowo ani terytorialnie. 

3. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje również przeniesienie prawa do 

korzystania i rozporządzania opracowaniami utworów (wykonywania praw zależnych). 

4. W przypadku gdyby do powstałego w ramach wykonywania usług objętych niniejszą umową utworu 

powstały autorskie prawa majątkowe wspólne – przysługujące współautorom utworu, przeniesienie praw 

autorskich majątkowych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu dotyczyć będzie udziału 

Wykonawcy w tych prawach, z zastrzeżeniem jednakże postanowień ust. 5. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że najpóźniej z chwilą przekazania utworu Zamawiającemu, przysługiwać 

mu będzie pełnia praw autorskich majątkowych do utworu przekazywanego, oraz że będzie posiadał 

prawa do udzielenia zgód i zezwoleń, o których mowa w ust 6. Przedstawienie utworów współautorskich, 

jest możliwe tylko w sytuacji, w której pozostałymi współtwórcami są pracownicy Zamawiającego, których 



 

 

prawa autorskie majątkowe do utworu przysługują Zamawiającemu z mocy obowiązujących przepisów 

prawa. 

6. Wykonawca z chwilą przekazania utworu Zamawiającemu udziela mu zezwolenia na korzystanie z utworu 

w całości lub w dowolnych fragmentach (częściach), jak również zezwolenia na dokonywanie zmian w 

treści i formie utworu oraz na korzystanie z utworu bez wskazania jego twórcy. Zezwolenia mają charakter 

bezterminowy i nieodwołalny. 

7. Własność oryginalnych egzemplarzy utworu lub elektronicznych nośników z utrwalonym utworem 

przechodzi na Zamawiającego w momencie ich wydania. 

8. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie nadzoru autorskiego przed przystąpieniem do 

rozpowszechniania utworów. Z tytułu nadzoru autorskiego nie przysługuje Wykonawcy odrębne 

wynagrodzenie. 

 

§12  

Poufność 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym także 

nieupoważnionym pracownikom: know-how, informacji i danych, które Strony uzyskały w trakcie lub w 

związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w 

szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są 

powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń 

sądowych lub decyzji odpowiednich władz. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki 

umowy. 

2. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej wymagać będzie każdorazowo 

pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie 

nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień umowy. 

3. Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie 

bezterminowo. 

4. Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały 

ujawnione oraz zakres ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 

Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem. 

5. Wykonawca uprawniony jest do podawania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych informacji 

o wykonanej umowie na rzecz Zamawiającego a także do umieszczania Zamawiającego na swojej liście 

referencyjnej, po prawidłowym wykonaniu umowy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zwrócić Zleceniodawcy wszystkie posiadane materiały, które pozyskał w związku z świadczeniem usługi. 

 
§ 13  

 Cesja 

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

Wierzytelność będąca przedmiotem niniejszej umowy lub z niej wynikająca nie może być przedmiotem 

przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi –  

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

Informacja na temat przetwarzania danych 
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób 



 

 

fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby 

do kontaktu/ osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach dotyczących 

danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą istnieje możliwość kontaktu za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@opi.org.pl. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego  

na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) lub f)1 RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy  i 

wykonania zadań związanych z realizacją niniejszej Umowy, a także w oparciu o przesłankę wskazaną w 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia prawnego obowiązku określonego w ustawie o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie którego Zamawiający ma obowiązek zarchiwizowania 

dokumentów. Dane będą przetwarzane w kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim,  

o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa 

została wykonana, chyba że osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych 

z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Zamawiający nie wykaże istnienia ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub 

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane w celach archiwalnych będą przetwarzane 

wieczyście najpierw w archiwum zakładowym, a następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną zostaną 

przekazane do archiwum państwowego. 

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu  

do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy. 

Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie 

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Zamawiającego) 

rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną 

żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w 

jej miejsce. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy,  

o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu. 

§ 15 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za wszelkie nieszczęśliwe wypadki i ryzyka powstałe  

w wyniku realizacji świadczeń objętych niniejszą Umową.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, obejmujące wszelkie ryzyka związane z tą 

działalnością, w tym z działalnością objętą niniejszą Umową. Wykonawca oświadcza, że suma 

ubezpieczenia nie jest niższa niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz 

zobowiązuje się do utrzymywania wskazanego wyżej ubezpieczenia przez cały okres realizacji niniejszej 

Umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał lub kopię polisy 

ubezpieczeniowej OC, najpóźniej z dniem upływu ważności polisy dotychczasowej, tak aby przez cały 

okres obowiązywania Umowy Wykonawca objęty był ubezpieczeniem OC. 

                                                           
1 zapis zostanie właściwie dostosowany przed zawarciem umowy 
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy  

z przyczyn leżących po jego stronie (uszkodzenia mienia Zamawiającego, kradzież, wyciek informacji). 

4. W przypadku stwierdzenia szkód, o których mowa w ust. 1 i 3, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę, jednocześnie podając mu termin i miejsce dokonania oględzin. Brak udziału Wykonawcy w 

miejscu i terminie wyznaczonych oględzin uprawnia Zamawiającego do ich samodzielnego wykonania. 

W wyniku dokonanych oględzin Strony sporządzą protokół szkody, w którym zostanie oszacowana 

wartość szkody i termin jej usunięcia. Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego podpisania 

protokołu oględzin w przypadku braku uczestnictwa Wykonawcy w oględzinach. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy szkody we własnym zakresie w terminie wyznaczonym w protokole szkody. W 

przypadku nie naprawienia szkody w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo do potrącenia  

z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty odpowiadającej szacunkowej wartości szkody lub zlecenia 

naprawienia szkody na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W razie przypadkowego pozyskania informacji, wglądu w dokumenty, materiały lub system informatyczny 

Wykonawca lub osoby wyznaczone do realizacji umowy z ramienia Wykonawcy są zobowiązani do 

poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, zaś pozyskane w ten sposób informacje zobowiązują się 

zachować w tajemnicy. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się w pomieszczeniach  

i terenie, w których ma być realizowany przedmiot Umowy. 

 

§16 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, 

Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować 

Zamawiającego niezwłocznie na piśmie.  

4. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności 

związane z pogodą typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 termin wykonania umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w 

sposób należyty, nie dłużej jednak jak o okres trwania tych okoliczności. Ciężar udowodnienia faktu w 

takim układzie spoczywa na Wykonawcy. 

6. Zmiany osób, o których mowa w ust. 8 nie wymagają aneksowania umowy. 

7. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla Zamawiającego. 

8. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji robót będących przedmiotem umowy są: 

 

a. ze strony Zamawiającego :....................................................................................... 

 

b. ze strony Wykonawcy :............................................................................................. 

 
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

a. ......................... 

b. .......................... 

  Zamawiający        Wykonawca 


