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UMOWA O PRACE PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE I O WYKONANIE  

NADZORU AUTORSKIEGO  Nr :.............................. 
 
zawarta w Warszawie w dniu .............................. pomiędzy: 
 
Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana 
Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego o 
kapitale zakładowym w wysokości 130 650 380,00 zł, kapitale wpłaconym w wysokości 
130 650 380,00zł oraz posiadającą nr NIP 525 000 10 90 reprezentowaną przez: 
 

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

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

zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
 

firmą, 

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

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

reprezentowaną przez: 

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

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

zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
zwanymi łącznie „Stronami”. 
 

§ 1. 
Wykonawca oświadcza, że przedmiotem działania jego firmy jest między innymi 
projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne oraz, że zatrudnia na podstawie 
Umowy o pracę lub dysponuje pracownikami z uprawnieniami budowlanymi w zakresie 
projektowania. 

§ 2. 
1. Zamawiający niniejszym zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:  

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej aranżacji i adaptacji holu  
w budynku biurowym PWPW S.A. przy ul. Wójtowskiej i modernizacji recepcji  
w budynku U, przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie. 

2. Szczegółowy zakres prac projektowych przedstawiają załączniki nr 1, 2 i 3, będące 
integralnymi częściami przedmiotowej Umowy. 

3. Obowiązki Wykonawcy obejmą wszystkie czynności projektowe i formalno-prawne,  
wynikiem których będzie przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-
wykonawczej (koncepcyjnego projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu 
wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim)   

4. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zdefiniowanie zakresu pomocniczych 
prac projektowych oraz działań formalnych, zapewniających otrzymanie i przekazanie 
Zamawiającemu dokumentów zezwalających na wykonanie prac według opracowanej 
dokumentacji projektowo-wykonawczej. Projekty muszą zawierać optymalne rozwiązania 
funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszelkie niezbędne rysunki 
szczegółów i detali, a także zestawienia wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich 
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niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału i realizację inwestycji,  
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji odnośnie wymagań materiałowych.  

5. Wykonawca oświadcza, że będzie uwzględniał sugestie Zamawiającego odnośnie 
rozwiązań projektowych, jeżeli te wymagania będą mogły być poprawnie w sposób 
techniczny realizowane i będą uzasadnione od strony techniczno-ekonomicznej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawdzania poszczególnych faz 
opracowywanej przez Wykonawcę dokumentacji przed terminem ich ukończenia. 
Wykonawca zobowiązuje się udostępnić opracowywaną dokumentację do sprawdzenia oraz 
umożliwi składanie uwag do tej dokumentacji. 
 

§ 3. 
1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu Umowy Strony ustaliły na dzień podpisania Umowy. 
2. Termin wykonania przedmiotu Umowy Strony ustaliły na: 

a) wykonanie wstępnej koncepcji projektowej aranżacji holu w budynku biurowym 
PWPW S.A. przy ul. Wójtowskiej w Warszawie – na etapie składania oferty (jako 
załącznik do składanej oferty), 

b) wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z wizualizacją aranżacji 
holu w budynku biurowym PWPW S.A. przy ul. Wójtowskiej w Warszawie – do 
............... tygodni od daty podpisania Umowy, 

c) wykonanie projektu wykonawczego aranżacji holu w budynku biurowym PWPW 
S.A. przy ul. Wójtowskiej w Warszawie (wraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarami 
robót) – do .............. tygodni od daty zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego, 

d) wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej modernizacji recepcji  
w budynku U przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie - do ............... tygodni od daty 
podpisania Umowy, 

e) wykonanie projektu wykonawczego modernizacji recepcji w budynku U przy  
ul. Sanguszki 1 w Warszawie (wraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarami robót) – 
do ............. tygodni od daty zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego. 

f)   pełnienie nadzoru inwestorskiego - zgodnie z czasokresem realizacji inwestycji.          
3. Terminy wykonania przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu tylko w przypadku 

konieczności czasowego wstrzymania prac projektowych wynikających z potrzeb 
Zamawiającego. O terminie i okresie wstrzymania prac projektowych oraz możliwości 
ponownego ich wznowienia Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej. 

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn określonych w ust. 3 nie wymaga 
aneksu do Umowy. 

§ 4. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze zleceniem  
Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi  
normami (tzw. „Eurokodami” PN-EN lub tzw. „branżowymi” PN-B) i przepisami oraz warunkami 
określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

§ 5. 
1. Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski nad wykonywaniem zadania, realizowanego 

według projektu stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia  
za przedmiot Umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa  
budowlanego. 

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do udziału 
w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, udziału  
w odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym.  

3. Wykonawca będzie wykonywał czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością  
uzależnioną od postępu robót. Zakres oraz częstotliwość czynności zostanie określona przez 
strony w formie odrębnego porozumienia i nie może być podstawą do ubiegania się przez 
Wykonawcę o dodatkowe wynagrodzenie. 
 

§ 6. 
1. Wykonawca oświadcza, iż : 
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1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji projektowej, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich 
utworów wytworzonych lub dostarczonych w związku z realizacją Umowy, w tym w 
szczególności przedmiotu Umowy wskazanego w § 2 Umowy lub jakiekolwiek jego 
elementów lub części składowych, dokumentacji projektowej, technicznej, instrukcji, 
zaleceń, projektów graficznych, baz danych, materiałów szkoleniowych, na wszystkich 
znanych polach eksploatacji, a w szczególności określonych w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony pod lit. b) – 
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 w czasie przez siebie wybranym, oraz  
w przypadku oprogramowania (programów komputerowych), w tym jego kodów 
źródłowych wraz z ich opisem i komentarzami i innymi informacjami, w szcze-
gólności oprogramowania służącego do obsługi przedmiotu Umowy wskazanego  
w § 2 Umowy, zaimplementowanego w przedmiocie Umowy wskazanego w § 2 
Umowy lub związanego z nim w jakikolwiek sposób, na polach eksploatacji 
określonych w art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
z 4 lutego 1994 r., prawo do: 

d) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub  
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; przy czym w zakresie,  
w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowy-
wania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, Wykonawca 
wyraża zgodę  na te czynności; 

e) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian  
w programie komputerowym;  

f) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego 
kopii. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia 
autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w związku z realizacją Umowy 
na wszelkich polach eksploatacji, które nie są znane w chwili zawarcia umowy, z chwilą 
zidentyfikowania tych nowych pól eksploatacji, za cenę 1 złoty netto za każde nowe pole 
eksploatacji. 

3. Wykonawca zezwala i upoważnia Zamawiającego i wszelkie inne podmioty, na rzecz 
których Zamawiający rozporządził utworami lub upoważnił je do korzystania, do 
dokonywania przeróbek, zmian i innych opracowań utworów oraz rozporządzania nimi, 
wykorzystywania utworów we fragmentach, łączenia fragmentów oraz opracowań 
fragmentów z innymi dobrami niematerialnymi oraz decydowaniu o pierwszym 
udostępnieniu utworu publiczności oraz rozpowszechnianiu utworu. Wykonawca 
oświadcza, że nie będzie wykonywał nadzoru nad sposobem korzystania z utworu 
(nadzoru autorskiego), także w postaci zmienionej lub we fragmentach, a także, że nie 
będzie korzystał z prawa do oznaczania utworu, w szczególności danymi twórców, za 
wyjątkiem przypadków wykonywania nadzoru autorskiego nad utworami 
architektonicznymi i architektoniczno-urbanistycznymi, który to nadzór będzie 
sprawowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca 
oświadcza, że uzyskał odpowiednie zgody i upoważnienia w powyższym zakresie od 
twórców uprawnionych z tytułu osobistych praw autorskich i jest uprawniony do złożenia 
takich oświadczeń i zobowiązań także na rzecz i w imieniu twórców. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 
prawa autorskiego, w szczególności w zakresie wynikającym z ust. 1-3. 

5. W stosunku do jakiekolwiek rozwiązań stworzonych przez Wykonawcę w związku  
z realizacją Umowy, które to rozwiązania mogą być przedmiotem ochrony na podstawie 
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prawa własności przemysłowej, w szczególności jako wynalazek chroniony patentem, 
wzór użytkowy lub wzór przemysłowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo 
do uzyskania praw własności przemysłowej, w szczególności do uzyskania patentu, 
prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, bez ograniczeń terytorialnych, w szczegól-
ności umożliwiających zgłoszenie patentowe na terytorium Unii Europejskiej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany także do zachowania ich w poufności, z momentem 
przyjęcia przez Zamawiającego, bez konieczności składania jakichkolwiek dalszych 
oświadczeń: 
a) w przypadku utworów i innych dóbr niematerialnych - następuje nabycie praw  

i uzyskanie wszelkich zezwoleń, licencji, zgód i upoważnień, zgodnie z postanowie-
niami Umowy, 

b) jeżeli w związku z wykonywaniem Umowy, dostarczane Zamawiającemu są 
przedmioty materialne, w szczególności nośniki i egzemplarze utworów, Zamawiający 
nabywa własność tych przedmiotów. 

7. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego i w formie przez niego 
ustalonej, do potwierdzenia nabycia przez Zamawiającego na mocy Umowy wszelkich 
praw, w szczególności autorskich praw majątkowych i praw do uzyskania patentu oraz 
uzyskania zezwoleń, zgód lub upoważnień, a także do składania innych oświadczeń lub 
przedkładania dokumentów dotyczących wszelkich okoliczności faktycznych lub 
prawnych w zakresie dóbr niematerialnych lub praw własności, w tym informacji  
o twórcach rozwiązań. W szczególności Wykonawca oświadcza, że w związku  
z przeniesieniem praw do dóbr niematerialnych oraz możliwością przenoszenia takich 
praw na dalsze podmioty, jego intencją jest przeniesienie wszelkich praw i interesów do 
pełnego korzystania z takich dóbr. W przypadku, w którym zgodnie z jakimikolwiek 
regulacjami prawnymi, którym podlegają wskazane w niniejszym punkcie podmioty, nie 
jest możliwe lub skuteczne przeniesienie praw majątkowych lub osobistych lub interesów 
do dóbr niematerialnych w zakresie lub w sposób określony w Umowie, w tym ze 
względu na charakter praw lub formę przeniesienia lub upoważnienia, Wykonawca złoży 
dodatkowo wszelkie niezbędne dokumenty, podpisy, potwierdzenia, oświadczenia, które 
to umożliwią w pełnym możliwym zakresie, z zachowaniem intencji i celów wynikających 
z niniejszej Umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca wytwarza lub dostarcza Zamawiającemu jakiekolwiek 
oprogramowanie (programy komputerowe), w szczególności służące do obsługi 
przedmiotu Umowy wskazanego w § 2 Umowy, zaimplementowanego w nim lub 
związanego z nim w jakikolwiek sposób, przekaże wraz z nim pełną dokumentację oraz 
kompletne kody źródłowe oprogramowania, wraz z ich opisem i komentarzem oraz 
innymi informacjami, w tym dotyczącymi parametrów, wzajemnych powiązań, układu, 
konfiguracji. Kody źródłowe będą przekazywane drogą elektroniczną lub na nośniku 
elektronicznym. Dokumentacja, kody źródłowe, opis, komentarz i inne informacje muszą 
zostać przekazane w takim zakresie, który umożliwi Zamawiającemu samodzielne 
stosowanie oprogramowania lub urządzeń, których dotyczy, w tym umożliwiać ich 
samodzielną interpretację, modyfikację i rozwój oprogramowania, urządzeń lub wszelkich 
ich elementów przez Zamawiającego lub inne podmioty. Wykonawca zobowiązany jest 
do aktualizacji kodów źródłowych oprogramowania wraz z ich opisami komentarzem oraz 
innymi informacjami oraz dokumentacji, niezwłocznie po dokonaniu zmian  
w oprogramowaniu. 

9. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy obejmuje wszystkie świadczenia Wykonawcy 
wskazane w niniejszym paragrafie, w szczególności przeniesienie autorskich praw 
majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym w ramach wykonania 
zobowiązania do przeniesienia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji, 
które nie są znane w chwili zawarcia umowy, przeniesienie praw do uzyskania praw do 
patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, udzielenie wszelkich zgód  
i upoważnień oraz wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę. Wykonawca 
oświadcza także, że wynagrodzenie, o którym mowa w Umowie, obejmuje wszelkie 
wynagrodzenie twórcy z tytułu stworzenia rozwiązania podlegającego ochronie,  
w szczególności patentowej, które w takim przypadku jest zobowiązany uiścić lub 
uregulować z twórcą we własnym zakresie. 
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10. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji projektowej przy czym przeniesienie praw autorskich obejmuje również 
przeniesienie własności egzemplarzy nośników oraz udzielenie wszelkich zgód  
i zezwoleń wymienionych w niniejszym paragrafie. 

11. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wynikiem jego oryginalnej 
twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich 
oraz dóbr osobistych, oraz praw wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  prawo 
własności przemysłowej. Wykonawca oświadcza również że osobiste i majątkowe prawa 
autorskie jak również prawa do wynalazku dotyczące przedmiotu umowy nie są 
ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Wykonawca oświadcza ponadto, że 
przedmiot umowy nie było publicznie rozpowszechniony lub udostępnione za 
pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania. 

12. Gdyby oświadczenie Wykonawcy określone w ust. 11 powyżej okazało się 
nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia otrzymanego od 
PWPW oraz do naprawienia poniesionej przez PWPW szkody w tym także utraconych 
przez PWPW korzyści.  

13. W przypadku skierowania przeciwko PWPW S.A. roszczeń przez osoby trzecie, których 
prawa autorskie bądź prawo do wynalazku zostały naruszone w związku z realizacją 
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest się do całkowitego zaspokojenia 
roszczeń osób trzecich wynikających z tych naruszeń oraz do zwolnienia z obowiązku 
uiszczenia tych świadczeń przez PWPW S.A..  

14. Obowiązek zaspokojenia roszczeń o których mowa w ust. 13 dotyczy także innych 
kosztów jakie PWPW S.A. poniesie w związku z dochodzeniem przed sądem roszczeń 
przez osoby trzecie, w tym kosztów sądowych oraz kosztów poniesionych w związku  
z ustanowieniem pełnomocnika. 

§ 7. 
1. Wykonawca za należyte wykonanie przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości ………………… PLN netto (słownie: ……………………………………… złotych) 
do którego doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 zostanie zapłacone Wykonawcy w ...... ratach, 
po realizacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego poszczególnych faz projektowych,  
w następujący sposób: 

a) wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej -  .... % wynagrodzenia, 
b) wykonanie projektu wykonawczego (wraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarami 

robót) -   .....  % wynagrodzenia, 
c) pełnienie nadzoru inwestorskiego -   .... % wynagrodzenia 

3. Wykonanie każdej z ww. faz projektowych zostanie potwierdzone przez Strony właściwym 
protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej przez 
Wykonawcę.  

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty podpisania przez obie strony 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

5. Należność zostanie uregulowana przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury 
VAT na konto Wykonawcy o numerze ………………………………………………… 

6. Potwierdzenie wykonania poszczególnych etapów odbywać się będzie w terminach realizacji 
określonych w §3. Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający obowiązany jest dokonać 
sprawdzenia jej jakości (istnienia wad), co nie stoi na przeszkodzie dochodzenia 
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego wobec Wykonawcy 
wynikających z niewłaściwej jakości dokumentacji lub braku jej kompletności pod względem 
celu, któremu ma służyć. Odbiór dokumentacji przez Zamawiającego następuje wyłącznie 
pod względem formalnym, obejmującym potwierdzenie dostarczenia wszystkich opracowań 
i dokumentów składających się na dokumentację. Za wszelkie wady dokumentacji 
stwierdzone przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji odpowiada wyłącznie 
Wykonawca. 

7. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy zostanie zapłacone przelewem na podstawie  
prawidłowo wystawionych faktur częściowych VAT, z których będzie potrącana Wykonawcy 
kaucja gwarancyjna należytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 5% wartości 
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faktury (bez VAT) na czas realizacji zadania, wykonywanego według projektu stanowiącego 
przedmiot niniejszej Umowy. 

8. Powyższa kaucja pieniężna, po zrealizowaniu przez Zamawiającego robót budowlanych na 
podstawie przedmiotowego opracowania projektowego, stanowić będzie kaucję gwarancyjną 
usunięcia wad i usterek, która zwalniana będzie po upływie okresu gwarancji lub 
w momencie wniesienia przez Wykonawcę kaucji gwarancyjnej w formie innej niż pieniężna 
(np. gwarancji bankowej czy też ubezpieczeniowej). 

 
§ 8. 

1. Wykonawca dostarczy dokumentację projektowo-wykonawczą do Działu Realizacji Inwestycji 
w Nieruchomości i Remontów Zamawiającego w 5 egzemplarzach w wersji papierowej wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami oraz na nośniku elektronicznym w 1 egzemplarzu (format: pliki 
tekstowe - .doc i .pdf, pliki graficzne - .dwg i .pdf, arkusze kalkulacyjne - .xls i .pdf). 

2. Wykonawca zobowiązuje się ustosunkować do wszelkich uwag zgłoszonych  
przez Zamawiającego do projektu w ciągu 7 dni od ich przekazania. 

3. Protokoły zatwierdzenia dokumentacji stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT  
za wykonanie fazy projektowej. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie fazy nadzoru autorskiego będzie 
protokół końcowego odbioru robót wykonanych na podstawie dokumentacji będącej 
przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty podpisania przez obie strony 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

6. Należność zostanie uregulowana przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury 
VAT na konto Wykonawcy o numerze ………………………………………………… 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada NIP …………………………………….. 
8. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i posiada  

NIP 525-000-10-90. 
§ 9. 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Wykonawcy są:  
………………………….  – tel. …………………………., 
…………………………  – tel. …………………………., 

 
2. Osobami prowadzącymi sprawę ze strony Zamawiającego są:  

………………………….  – tel. …………………………., 
………………………….  – tel. …………………………., 

 
§ 10. 

1. W przypadku przekroczenia terminu oddania przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo do 
naliczenia kary umownej w wysokości 1,0%, liczonej od całości wartości Umowy netto za 
każdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienia 
w usunięciu wad dokumentacji projektowej, w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego 
netto o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za całość dokumentacji projektowej, za 
każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od Umowy przez 
Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% 
wartości netto kwoty ryczałtowej określonej w § 7 ust. 1 za prace, od których Zamawiający 
odstąpił, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w 
przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy bez 
odszkodowania na rzecz Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia opóźnień z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w realizacji Umowy, zagrażających ukończeniu przedmiotu 
Umowy, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do odszkodowania, gdy szkoda przewyższa 
wysokość kary umownej. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych  
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia należytego 
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wykonania Umowy. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne wynagrodzenie i/lub 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci kwotę przewyższającą 
w terminie 7 dni od otrzymania noty księgowej. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 
piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i/lub kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy w związku powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar 
umownych. Jeżeli w związku z wystąpieniem kar umownych zmniejszy się kwota 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca będzie miał obowiązek 
uzupełnić kwotę zabezpieczenia w terminie 7 dni od powiadomienia go o wystąpieniu 
pomniejszenia zabezpieczenia. 
 

 
§ 11. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Wykonawca nie rozpoczął 
realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, lub z dotychczasowego przebiegu prac 
związanych  z realizacją umowy wynika, iż Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy 
w terminie. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
- wszczęcia postępowania likwidacyjnego przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- wszczęcia postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- wydania tytułu egzekucyjnego wobec przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy bądź rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym winno nastąpić 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty odstąpienia, Strony 
sporządzą szczegółowy protokół dotyczący stopnia zrealizowania umowy, według stanu na 
dzień odstąpienia. 

5. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
procentowego zaawansowania wykonania  prac. 
 

§ 12. 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną  

dokumentację projektową stanowiącą przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy. Dokumenty 
gwarancyjne zostaną wydane Zamawiającemu po zatwierdzeniu i protokolarnym odbiorze 
przez Zamawiającego dokumentacji.  

2. Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady robót 
budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy.  

3. Wykonawca zapewnia, że jeśli w czasie trwania okresu gwarancyjnego na wykonane  
według projektu prace budowalne i instalacje, wystąpią nieprawidłowości wynikające  
z rozwiązań projektowych wykonanych w ramach przedmiotu Umowy, dokona nieodpłatnie 
rozwiązań zamiennych, a także pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty napraw  
i strat. 

§ 13. 
1. Wykonawca jak i jego pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i tajemnicę handlową Zamawiającego, 
które pozyskali w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego, 
a ujawnienie których mogłoby narazić Zamawiającego na szkody. 
Zobowiązanie to obowiązuje zarówno w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy jak i po jej 
wygaśnięciu. 

2. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy 
mają charakter poufny i mogą być wykorzystane tylko w celu jej realizacji. W okresie 
obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Wykonawca nie 
będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska  
w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do 
dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak również uprawnień Stron do 
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podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności oraz informacji, 
których obowiązek ujawnienie określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. W przypadku wykonywania jakichkolwiek czynności w ramach realizacji Umowy związanych 
z dostępem do informacji niejawnych, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
wszelkich warunków do ochrony tych informacji, zgodnie z wymaganiami określonymi  
w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dziennik Ustaw  
z 2016 r. poz. 1167). 

5. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały 
przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej 
zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę PWPW S.A. w rozumieniu przepisów Ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, 
poz. 1503 z późn. zm.) Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie 
przez Wykonawcę tych informacji w zakresie niezgodnym z celem Umowy stanowi zagrożenie 
dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

6. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem informacji na zasadach określonych  
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380  
z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(Dz. U. 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień Umowy. 

7. W przypadku, gdyby w związku z realizacją Umowy, okazało się, że konieczne jest 
przetwarzanie danych osobowych, Strony – bez zbędnej zwłoki – uregulują pomiędzy sobą 
zagadnienie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia.  

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu, 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 50.000,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej, o której mowa wyżej, 
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 14. 
W czasie świadczenia usług, Wykonawca obowiązany jest przestrzegać wszelkich regulacji  
(w tym regulaminów) obowiązujących w PWPW S.A. 
 

§ 15. 
Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej  
z tytułu wykonywania Umowy (OC pod kontrakt), na sumę gwarancyjną w wysokości 
150.000 PLN lub polisę OC deliktową na kwotę co najmniej 1.500.000 PLN oraz polisę OC 
obowiązkową projektanta. Kopia dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących polisy 
indywidualnej projektanta, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zostanie 
wydana Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy. Oryginał polisy z tytułu wykonywania 
Umowy, zostanie wydany Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisania Umowy, po 
wcześniejszym ustaleniu jej zapisów i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
 

§ 16. 
Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków (cesja) ani dokonać przelewu wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 17. 
Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na terenie Zamawiającego wyłącznie pracowników 
z obywatelstwem polskim, niekaranych. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany 
wskazanego podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia tego żądania. 
 

§ 18. 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac ma obowiązek powiadomić Zamawiającego na piśmie 
o wszystkich (działających z jego ramienia) podwykonawcach, którymi będzie posługiwał się przy 
wykonaniu przedmiotu Umowy. 
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§ 19. 
Ponadto Wykonawca odpowiada także za: 

1. złożenie w Biurze Ochrony i Bezpieczeństwa za pośrednictwem osoby wyznaczonej przez 
Zamawiającego wniosków o wydanie przepustek inwestycyjnych dla pracowników 
przewidzianych do realizacji przyjętych prac, zgodnie z obowiązującymi w PWPW S.A. 
uregulowaniami w zakresie ruchu osobowego, 

2. zobowiązanie swoich pracowników do przestrzegania zasad określonych w instrukcjach 
i regulaminach obowiązujących u Zamawiającego; 

3. dopilnowanie przebywania pracowników w obszarze związanym z wykonywaniem robót; 
4. sporządzenie w dwóch egzemplarzach wykazu narzędzi, urządzeń itp. wnoszonych na 

teren Zamawiającego i wynoszonych z jego terenu oraz przekazanie oryginału wykazu 
dowódcy zmiany Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego; 

5. zgłaszanie każdorazowo do Szefa Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego imiennej 
listy pracowników wykonujących pracę w godzinach popołudniowych po godz. 15:30 i 
dniach wolnych od pracy na jeden dzień wcześniej; 

6. zgłaszanie na jeden dzień wcześniej do Szefa Wewnętrznej Służby Ochrony wjazdu 
pojazdu na teren Zamawiającego. Listy imienne i rzeczowe wymagają zatwierdzenia przez 
nadzorującego prace ze strony Zamawiającego; 

7. powiadamianie Stanowiska Monitoringu i Kierowania Zamawiającego (tel. 2500) o każdym 
przypadku wystąpienia zwiększonego zagrożenia dla ludzi lub środowiska; 

8. bieżące utrzymanie należytego porządku na terenie prowadzonych prac i drogach 
transportu;  

9. przestrzeganie przez swoich pracowników i podwykonawców bezwzględnego zakazu 
wprowadzania odpadów stałych bądź ciekłych do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej 
oraz pojemników Zamawiającego; 

10. uporządkowanie terenu po wykonaniu robót i jego przekazanie Zamawiającemu w terminie 
ustalonym na dzień odbioru przedmiotu Umowy; 

11. przestrzeganie przez swoich pracowników i podwykonawców przepisów BHP i ppoż. na 
stanowisku pracy. 

12. jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe swoich pracowników, 
podwykonawców lub pracowników podwykonawców w zakresie określonym w § 19 pkt 1, 
Zamawiający oświadcza, że wykorzysta te informacje wyłącznie w sposób zgodny z 
niniejszą umową, do celów z niej wynikających. 

 
§ 20. 

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do noszenia na terenie Zamawiającego kamizelek 
odblaskowych oznakowanych nazwą lub logo firmy Wykonawcy, oraz do noszenia w widocznym 
miejscu otrzymanego od Zleceniodawcy na czas realizacji prac identyfikatora. 

 
§ 21. 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa. 

2. Nieważność lub niemożność dochodzenia wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy 
nie będzie miała wpływu na ważność, czy możność dochodzenia wykonania pozostałych 
postanowień Umowy. W razie wystąpienia takiej nieważności lub niemożności dochodzenia 
wykonania, Strony uczynią wszystko co możliwe, aby osiągnąć lub wywołać w sposób zgodny 
z prawem te same cele lub skutki gospodarcze, które miały być osiągnięte lub wywołane przez 
postanowienie dotknięte nieważnością lub niemożnością dochodzenia jego wykonania. 

 
§ 22. 

W przypadku, gdyby między Stronami wyniknął jakikolwiek spór w związku z wykonaniem 
Umowy, który w opinii którejkolwiek ze Stron zagraża wykonaniu Umowy i jeżeli po upływie 30 
(trzydziestu) dni od daty powstania sporu Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu 
polubownie, każda ze Stron może zażądać, by spór został rozstrzygnięty przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
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§ 23. 
Wszystkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

 
 

§ 24. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
Stron. 
 
 
 

§ 25. 
 
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 
Nr 1 - Zakres prac  
Nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr NR-21- 534/14/KS 
Nr 3 - Protokół z negocjacji z dnia ……….. 
Nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia …………. 
 
 
 
 
               WYKONAWCA:                                                  ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
.....................................................   ......................................................  
 


