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Projekt  umowy  

 

UMOWA 

CSIOZ/…/2020 

 

zawarta pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309, 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” reprezentowanym przez:  

……………………………, 

a  

………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, 

reprezentowanym przez ………………………….. 

zwanymi dalej łącznie  „Stronami”  

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ... została zawarta 

umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści: 

 

Definicje 

Dzień Roboczy Dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego 

OPZ  Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Umowy  

PFU Program Funkcjonalno- Użytkowy 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod 

nazwą „Zakup złącza elektrycznego wraz ze sterowaniem na potrzeby zapewnienia zasilania przez 

zapasowy agregat prądotwórczy serwerowni Centrum oraz wykonanie kalibracji układu 

paliwowego w  posiadanym agregacie.” 

2. Przedmiot Umowy obejmuje: 
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1) obliczenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz kalibracji układu 

paliwowego; 

2) wspomaganie Zamawiającego w procesie wyboru wykonawcy projektu budowlanego  i  robót 

budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją PFU. 

3. PFU powinien zostać opracowany we współpracy z Zamawiającym i musi być wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 

4. PFU ma służyć m.in. jako opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 31 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) do przygotowania oferty przez 

wykonawcę robót budowlanych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, określonego w ust. 1 i 2, zgodnie 

z zakresem i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi z przepisami 

prawa. 

6. Wykonawca sporządzi przedmiot Umowy, określony w ust. 1 i 2, w całości w języku polskim. 

7. Realizacja przedmiotu Umowy jest niezbędna do zapewnienia trwałości projektów Elektroniczna 

Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych 

(P1) oraz Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów 

medycznych (P2), Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia 

(P4).  

 

§ 2. 

Termin realizacji 
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1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 w terminie 

…… (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłużej niż 20 Dni Roboczych) Dni Roboczych od dnia zawarcia 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie realizacji projektu 

budowlanego i robót budowlanych, jeżeli roboty budowlane rozpoczną się nie później niż w ciągu 

12 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Termin wykonania przedmiotu Umowy, określony w ust. 1, obejmuje również procedurę odbioru, 

o której mowa w § 5 ust. 4, uwzględniającą czas na weryfikację przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego, czas potrzebny na uwzględnienie zastrzeżeń (jeżeli wystąpią) i ponowną 

weryfikację. 

4. W przypadku konieczności zajęcia stanowiska w kwestii, od której zależy wykonanie przedmiotu 

Umowy, określonego w § 1 Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia swojego stanowiska w 

terminie do  3 Dni Roboczych od dnia otrzymania pisemnego lub przekazanego za pośrednictwem 

email wezwania Wykonawcy. 

5. Termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem 

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego przez Strony 

Protokołu Odbioru wnioskujący o rozliczenie finansowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do 

Umowy. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy, określonego w § 1 

ustala się na kwotę  ………… zł (słownie………… złotych 00/100) w tym VAT, płatne w terminie i na 

zasadach określonych poniżej. 

2. Za prawidłowe wykonanie czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca otrzyma 80% 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj. kwotę w wysokości: …………………………… zł brutto 

(słownie: …………… złotych ……/100), płatne w terminie i na zasadach określonych w ust. 4, 6-8. 

3. Za prawidłowe wykonanie czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, Wykonawca otrzyma 20% 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj. kwotę w wysokości:…………. zł brutto (słownie: 

……………… złotych ……/100), płatne na zasadach określonych w ust. 5-8. Podstawą do wystawienia 
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faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru robót budowlanych, opisanych w PFU. 

4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest zaakceptowany i podpisany przez 

przedstawicieli Stron Protokół Odbioru wnioskujący o rozliczenie finansowe. 

5. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji nie zawarcia umowy na roboty budowlane lub rozpoczęcia 

realizacji ich w  terminie, który uniemożliwia pełnienie nadzoru autorskiego (zgodnie z terminem 

określonym w § 2 ust. 2) Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z wykonania części 

przedmiotu Umowy, o  której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, bez prawa Wykonawcy do otrzymania 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia (w tym odszkodowawcze) z tytułu rezygnacji z wykonywania tej części Umowy. 

6. Wynagrodzenie jest stałe i ostateczne, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, w tym z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych. 

7. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

8. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego 

dyspozycji przelewu do realizacji.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania prawidłowo wystawionej faktury w postaci 

elektronicznej lub papierowej na odpowiedni adres Zamawiającego wskazany w § 6 ust 2 pkt 1 lub 

w sposób określony w ust. 10. 

10. Zamawiający odbierze od Wykonawcy ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną związaną 

z realizacją Umowy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 

roku, poz. 2191). Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem ww. platformy. 

 

§ 4. 

Oświadczenia Wykonawcy 
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1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz 

pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Umowy, 

a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami dla realizacji niniejszej Umowy. 

2. Przy opracowywaniu PFU Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym istotne 

założenia dotyczące przedmiotu Umowy oraz uwzględniać uwagi i zalecenia Zamawiającego. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień, dotyczących przebiegu 

prac. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość 

zapoznania się z opracowywanymi materiałami na każdym etapie ich sporządzania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zebrania, w ramach wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 

1, wszelkich materiałów wyjściowych niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i przekazania 

ich Zamawiającemu wraz z przedmiotem Umowy, określonym w § 1 ust. 1 i 2. 

5. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z 

przepisami prawa, w tym prawem budowlanym. 

6. Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 i 2 będzie kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć i będzie zawierać wymagane opinie, uzgodnienia i zgody. 

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady PFU 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne 

z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego usuwać wszelkie błędy, nieścisłości i braki przedmiotu Umowy, 

ujawnione po jego odbiorze. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży poprawione 

dokumenty w odpowiedniej części i liczbie oraz w formie przewidzianej Umową. 

9. W trakcie trwania procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz w czasie realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych opisanych w PFU, Wykonawca zobowiązuje się odpowiadać, 

w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, na zapytania Zamawiającego dotyczące przedmiotu 

Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 3 Dni Robocze. 

10. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku 

wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego 

współpracowników. 
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§ 5. 

Dostawa i Odbiór 

1. Wykonawca przekaże przedmiot Umowy, określony w § 1 ust. 1 i 2 w dwóch egzemplarzach w 

wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie DVD w wersji edytowalnej, w  formacie 

uzgodnionym z Zamawiającym (np. .pdf .dwg). 

2. Miejscem przekazania przedmiotu Umowy będzie siedziba Zamawiającego, przy ul. Stanisława 

Dubois 5A w  Warszawie. 

3. Wykonawca dołączy do przedmiotu Umowy pisemne oświadczenie, że przedmiot Umowy jest 

zgodny z Umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W oświadczeniu zawarta będzie klauzula, 

że zapis cyfrowy przekazanych Zamawiającemu kopii jest zgodny z opracowaniami 

dostarczonymi w formie woluminów. 

4. Zamawiający w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania przedmiotu Umowy 

zaakceptuje go lub zgłosi do niego zastrzeżenia, odnotowując to w Protokole Odbioru. W takim 

przypadku Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 3 Dni Robocze, uwzględni zastrzeżenia 

i  ponownie przedstawi Zamawiającemu przedmiot Umowy do odbioru. 

5. Zauważone po odbiorze wady, szczególnie w trakcie przyszłego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Wykonawca jest 

zobowiązany nieodpłatnie usunąć je, jednak nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych, a w 

szczególnych przypadkach w terminach oddzielnie uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

§ 6. 

Komunikacja i doręczenia 

1. O ile w Umowie lub w przepisach prawa nie wskazano inaczej, składanie jakichkolwiek oświadczeń 

woli następuje na piśmie lub e-mailem. 

2. Oświadczenia związane z realizacją Umowy uważa się za złożone z chwilą skutecznego ich 

doręczenia: 

1) Zamawiającemu na adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, nr tel. ……., e-

mail: …….; 

2) Wykonawcy na adres pocztowy: ………, nr tel. ……., e-mail: … . 
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3. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z wykonaniem Umowy oraz 

odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Umowy, w tym dokonywania czynności związanych 

z wykonaniem przedmiotu Umowy, a w szczególności do podpisywania protokołów przewidzianych 

Umową: 

1) po stronie Zamawiającego:  

………. tel. ………., e-mail: …….; 

lub 

………. tel. ………., e-mail: …….;  

2) po stronie Wykonawcy:  

………. tel. ………., tel. kom. ……. e-mail: …….; 

lub 

………. tel. ………., tel. kom. ……. e-mail: …….. 

4. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 3 nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania lub 

odstąpienia od Umowy, chyba że działają na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez 

Stronę. 

5. Zmiana danych, o których mowa w ust. 2 oraz zmiana osób wymienionych w ust. 3 nie powoduje 

konieczności zmiany Umowy. W przypadku takiej zmiany, Strony wzajemnie się informują pisemnie 

o nowej osobie, upoważnionej do współpracy i koordynacji wykonania Umowy. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego §2 ust. 1 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku nie dotrzymania terminu Umowy określonego z § 11 ust. 5, Wykonawca 

każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, 

o  którym mowa w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. W przypadku naruszenia obowiązków przewidzianych w § 10 (ochrona informacji) poprzez 

naruszenie obowiązku zachowania poufności informacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

w wysokości 50 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 
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4. W przypadku naruszenia obowiązków w czasie pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa   

w § 1 ust. 2 pkt 3, w tym obowiązków, określonych w § 4 ust. 10, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

oraz za każde naruszenie z osobna. 

5. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących po jego stronie, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej 

w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, pomniejszonego 

o  wynagrodzenie za wykonaną część Umowy. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach 

tego kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności Wykonawcy, 

w  szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez 

Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności 

niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez 

potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

7. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie naliczane są niezależnie od siebie.  

8. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 60% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, z wyłączeniem kary wskazanej w ust. 3. 

9. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych. 

 

§ 8. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub rozwiązać Umowę w przypadkach określonych 

w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania terminu 

dodatkowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 

1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, 

która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale 
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podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, jeżeli Zamawiający mógł 

wymagać wykonania Umowy wyłącznie przez Wykonawcę; 

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie 

stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, 

gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę 

naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie 

zastosuje się do wezwania; 

3) opóźnienie Wykonawcy w dostarczeniu PFU określonego w § 1 ust. 1 pkt 1, wyniesie co 

najmniej 10 Dni Roboczych.  

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie, jednak nie później niż w ciągu 

6 miesięcy od zakończenia Umowy.  

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub w razie 

powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od 

dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu świadczenia przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy, wykonane przez 

Strony świadczenia nie podlegają zwrotowi. 

5. W przypadku wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od Umowy w części, 

Strony ustalają, że oświadczenie o odstąpieniu ma skutek wyłącznie do nieodebranej przez 

Zamawiającego części przedmiotu Umowy. Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia 

odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji 

przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia. W przypadku odmowy lub niepodpisania protokołu 

przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do dokonania jednostronnego podpisania 

Protokołu Odbioru. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy 

w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów 

płatności.  
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7. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga 

uzasadnienia. 

8. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający nie traci prawa do dochodzenia kar umownych z innych 

tytułów niż odstąpienie i odszkodowań.  

 

§ 9. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na  Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 3 ust. 1, całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do wykonywania 

i  zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wszystkich utworów rozumieniu ustawy z dnia 

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

sporządzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie; 

2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie, 

w tym także wprowadzanie do pamięci komputera; 

3) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu; 

4) najem i użyczenie egzemplarzy; 

5) rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach w sieci informatycznej; 

6) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za pośrednictwem osób trzecich, 

a także do stworzenia innego utworu; 

7) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania 

(również po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji); 

8) udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad 

wykonywaniem robót budowlanych, realizowanych na jej podstawie; 

9) wielokrotnego użycia przez Zamawiającego lub przez inne jednostki Skarbu Państwa; 

10) korzystania i używania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym do 

realizacji celu, dla jakiego jest wykonywany przedmiot Umowy, określony w § 1, 

w szczególności w zakresie potrzebnym do prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie 

realizacji robót budowlanych w systemie „projektuj i buduj” przez wybranego wykonawcę. 
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2. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi z chwilą podpisania przez 

Strony Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe i nie jest ograniczone pod 

względem celu rozpowszechniania utworu, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, 

a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

3. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

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

osób trzecich. 

 

§ 10. 

Ochrona informacji i dane osobowe 

1. Wszelkie informacje udostępniane Wykonawcy oraz wszelkie informacje, do których Wykonawca 

będzie miał w ramach wykonywania przedmiotu Umowy dostęp, będą traktowane przez 

Wykonawcę jako poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu) i mogą być 

ujawniane wyłącznie tym pracownikom i upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy, których 

obowiązkiem jest realizacja Umowy i które zostały zobowiązane na piśmie do zachowania poufności 

w przynajmniej takim zakresie, jaki jest wymagany Umową.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, w posiadanie których wejdzie 

w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności:  

1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie 

w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego; 

2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje, o których 

mowa ust. 1 zostaną udostępnione nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek 

formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego; 

3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem 

lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji, o których mowa 

w ust. 1.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 do 

innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej pisemnie.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku 

ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1 i 2. 

5. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy 

przypadków, gdy informacje te:  

1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy; 

2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji 

państwowej. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by 

udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nastąpiło tylko i wyłącznie 

w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.  

6. W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy zaistnieje konieczność lub 

prawdopodobieństwo uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych, których 

administratorem jest Zamawiający, lub do danych osobowych, których administratorem jest inny 

podmiot, ale Zamawiający jest uprawniony do ich przetwarzania na odrębnych podstawach, Strony 

zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych lub, zgodnie z wyborem 

Zamawiającego, Zamawiający może upoważnić osoby wykonujące Umowę do ich przetwarzania. 

7. Wykonawca po zakończeniu w jakikolwiek sposób Umowy, w tym poprzez wygaśnięcie, 

rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie, zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane 

dokumenty i materiały, usunie informacje mające charakter informacji poufnych w rozumieniu 

niniejszego paragrafu oraz przekaże Zamawiającemu pisemne potwierdzenie realizacji tych działań 

– niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia zakończenia Umowy. 

 

§ 11. 

Rękojmia 

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1 

i 2, jeżeli wady te zmniejszają jego wartość lub użyteczność. 

2. Strony uzgadniają, że rękojmia za wady dotyczy w szczególności błędów obliczeniowych, luk 
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w opracowaniu, niezgodności z przepisami prawa, warunkami technicznymi, zastosowania 

nieekonomicznych rozwiązań, wadliwego wykonania przedmiotu Umowy prowadzącego do 

zrealizowania inwestycji, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub 

użytkowych. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 - miesięcznej rękojmi na przedmiot Umowy, określony 

w § 1 ust. 1 i 2 pkt 1-2. 

4. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru 

wnioskującego o rozliczenie finansowe. 

5. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

na piśmie lub mailowo, wskazując ich zakres i wyznaczy mu termin usunięcia wad, nie krótszy niż 

14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku, gdy w tak określonym terminie Wykonawca nie 

usunie wad, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz naliczyć kary umowne, stosownie do postanowień § 7 do czego Wykonawca 

niniejszym upoważnia Zamawiającego. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi 

udzielonej przez Wykonawcę. 

 

§ 13. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, o zamiarze powierzenia wykonania określonych prac podwykonawcom, powinien 

powiadomić Zamawiającego na piśmie nie później niż 7 dni przed planowanym powierzeniem, 

wraz ze wskazaniem podwykonawcy oraz uzasadnieniem. Zamawiający może żądać 

udokumentowania wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do realizacji powierzonych 

prac, a także zabezpieczenia przez podwykonawcę zobowiązań przewidzianych Umową. 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie określonych prac jedynie takim podwykonawcom, którzy 

posiadają wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji powierzonych prac. 

Wykonawca nie może powierzyć do podwykonania innych części przedmiotu Umowy, niż te, 

których podwykonanie wymienił w swojej ofercie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 
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na piśmie. 

3. Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

podwykonawców. W szczególności dotyczy to poufności, wymagań co do świadczenia usług, 

poddania się kontroli i audytowi Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 

spełnienia przez podwykonawcę tych warunków. W przypadku wystąpienia dalszych 

podwykonawców postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do nich jak do 

podwykonawcy. 

4. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za 

działania lub zaniechania własne i ponosi solidarną odpowiedzialność z podwykonawcą. 

 

§ 14. 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy w innych przypadkach przewidzianych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu Umowy; 

2) zmianie podlega sposób wykonania zobowiązania, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje 

w treść oferty lub jest istotna, lub o ile zmiana taka jest konieczna dla wykonania celu Umowy; 

3)  niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub 

zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie 

miały wpływu; 

4) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie 

następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z Umową; 

5) w przypadku konieczności dostosowania przedmiotu Umowy lub terminów jej realizacji do 

innych przedsięwzięć realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, 

pod warunkiem, że jest to uzasadnione ze względu na interes Zamawiającego lub interes 

publiczny;  

6) w przypadku, gdy z wyników przeprowadzonej kontroli jakości wynika konieczność 
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wprowadzenia zmian, których celem będzie zmiana terminów lub sposobu realizacji 

przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany będą miały na celu realizację 

zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli jakości; 

7) Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy w innych przypadkach przewidzianych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa; 

8)  w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących 

przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i  usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z poźn. zm.) które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, 

a  przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest 

uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 

odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych 

stawek ww. podatku ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy 

uwzględniające podatek od towarów i usług. 

 

§ 15. 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania Umowy oraz powierzenia 

wykonywania tej kontroli osobom trzecim, w tym celu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 

Zamawiającemu i wskazanym przez Zamawiającego osobom trzecim wgląd w realizację Umowy, 

na każdym jej etapie (w tym przeprowadzenie kontroli w miejscu świadczenia przedmiotu 

Umowy). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu, na jego pisemne wystąpienie, 

niezbędnych informacji i wyjaśnień, dotyczących realizacji Umowy niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 Dni Roboczych. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, 

w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę 
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wynagrodzenia z tytułu Umowy za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem 

nieważności na piśmie. 

5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

6. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych 

pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile 

rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki stanowiące integralna część Umowy: 

 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru. 

 

 

 

 

……………………….      ………………………… 

Zamawiający        Wykonawca 
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