
 Projekt umowy 

 

Umowa nr ………… 

 

W dniu.....................w.....................pomiędzy: 

Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 46-100 

Namysłów, NIP 752-12-95-792, REGON 000290890, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, 

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000008951, reprezentowanym przez 

Dyrektora – Joannę Niedźwiedź zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 

a 

.......................................... z siedzibą w ......................., ul. ............................, NIP: …………., 

REGON: …………….w imieniu której działa: ......................................................................... 

..................................................................... zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot 

zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu dokumentacji 

projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie 

rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla budynku z Oddziałem Leczenia 

Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (OLAZA) Ośrodka Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych, zwanych dalej „roboty”. 

Zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego zakres zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: 

a) obsługa geodezyjna, 

b) projekty budowlane (4 egz.) i uzyskanie pozwolenia na budowę, 

c) projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże (3 egz.), 

d) inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do 

prawidłowego wykonania zadania, 

e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.). 

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową, 

3) wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez Zamawiającego parametrów, 

4) pomoc w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, 

5) przeprowadzenie szkolenia i obsługi, 

6) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z 

zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla 

prawidłowej eksploatacji, 

7) wykonanie instrukcji eksploatacji oraz instrukcji obsługi, 

8) wykonanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.), 

9) wykonanie oznakowania obiektów i instalacji, 

10) serwisowanie urządzeń i instalacji do końca okresu gwarancji. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy, który 

wraz z ofertą Wykonawcy i harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowi załącznik do 

niniejszej umowy.  



3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a 

także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem 

najwyższej staranności. 

4. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana 

przez Wykonawcę z Zamawiającym. 

 

§ 2 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1  

ust. 1, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, umowy strony 

ustalają na kwotę: 

netto, w wysokości.............................. zł 

(słownie............................................................................................................) 

brutto, w wysokości…………………. zł 

(słownie............................................................................................................) w tym podatek 

od towarów i usług w wysokości …….. % 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w następujących 

częściach: 

a) po wykonaniu I etapu, tj. wykonaniu projektu i otrzymaniu wszystkich niezbędnych 

pozwoleń do rozpoczęcia robót budowlanych, w wysokości ……………… zł brutto. 

b) po wykonaniu II etapu, tj. robót budowlanych i ich pozytywnym odbiorze, w wysokości 

……………….zł brutto. 

3. Kwota określona w ust. 1 i 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 1, w tym też nie ujęte w programie funkcjonalno-

użytkowym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do 

żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, przedstawionego w ust. 1 i 2, poza okolicznościami 

przedstawionymi w ust. 5, 6 i ust. 7 pkt 2 niniejszego paragrafu. 

4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej 

obciążają Wykonawcę. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 zostanie zmienione w przypadku ustawowych zmian 

w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. 

6. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposób obliczenia 

kwoty o którą będzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego 

elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy, 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie niewykonanej 

części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie 

zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu 

umowy; w przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niedokładny, dopuszcza się także 

możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu 

przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe zastosowane w 

kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku szczegółowej wyceny, w oparciu o odpowiednie 

KNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy:  

1) konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 



prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy wykonanie danych 

robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się 

dwoma fakturami za wykonane etapy przedmiotu zamówienia zgodnie z § 2 ust. 2 na 

podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru wykonanych etapów przedmiotu 

zamówienia, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT. Płatność 

nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

2. Strony postanawiają, ze termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił do 30 dni licząc 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

3. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 

polecenie przelewu. 

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek płatności należy do 

Wykonawcy i został dla niego utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej. Niniejsze uregulowanie ma zastosowanie również w przypadku udziału 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na konto podane w fakturze VAT,                                  

za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment). Faktura winna zawierać 

dodatkowe oznaczenie - „mechanizm podzielonej płatności”. 

 

§ 4 

1. W celu powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera 

umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 

zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 

Podwykonawcę i do ich koordynacji. 

3. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy, z tym zastrzeżeniem, że termin zapłaty za 

wykonane usługi, dostawy lub roboty budowlane przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę nie może być dłuższy niż 14 dni. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, zobowiązany jest 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

5. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o 

podwykonawstwo, może wnieść pisemne do niej zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, uważać 

się będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 



zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg na nowo. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez 

Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo 

może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, uważać się będzie za 

akceptację umowy o podwykonawstwo.  

9. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy określonej w § 2 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000,00 zł.  

10. Wykonawca, powierzając realizację robót Podwykonawcy, zobowiązany jest do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą.  

11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane 

i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 

§ 5 

1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia ustala się następująco: 

1) rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy, 

2) zakończenie – do 31.08.2020 r. 

2. Terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu zamówienia określa harmonogram 

rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 6 

1. Nadzór nad robotami objętymi niniejszą umową w imieniu Zamawiającego będzie 

prowadził Inspektor Nadzoru: ..........................................., tel. ........................... 

Zakres uprawnień Inspektora Nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Zamawiający upoważnia 

Inspektora Nadzoru do kontrolowania rozliczeń robót. 

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadającym uprawnienia będzie: 

........................................... tel. ............................... Uprawnienia zostaną przedstawione 

Zamawiającemu podczas przekazywania terenu budowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4 nie wymagają wprowadzania zmian do umowy w 

formie aneksu. 



 

§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o 

stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego 

przejęcia terenu budowy od Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót i placu budowy na wartość nie 

mniejszą niż wartość złożonej oferty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie musi 

obowiązywać przez cały okres realizacji umowy.  

4. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z własnych materiałów. 

6. Materiały, o których mowa w ust. 5 powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości 

stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów, odpowiadać wymaganiom umowy oraz 

dokumentacji projektowej pod względem jakości. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wszelkich wymaganych oryginałów: atestów 

i/lub certyfikatów i/lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały i 

urządzenia użyte do wykonania robót, nawet gdyby nie były w sposób wyraźny określone 

niniejszą Umową. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką odpowiedzialność 

odszkodowawczą z tego tytułu. 

8. Na każde żądanie Zamawiającego materiały, o których mowa powyżej zostaną poddane 

kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub też w określonym przez 

Zamawiającego miejscu. 

9. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt wymagany 

do badania jakości materiałów, a także do badania ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

10. Badania materiałów będą realizowane przez Wykonawcę na jego wyłączny koszt. 

11. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) wykonania robót w sposób i na warunkach określonych niniejszą umową; 

2) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy; 

3) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza produkcyjnego i 

socjalnego niezbędnego do wykonania robót; 

4) usunięcia wszelkich odpadów i pozostawienia w czystości terenu budowy; 

5) zatrudniania pracowników i personelu posiadającego aktualne przeszkolenie w zakresie 

bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót przez Wykonawcę. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na 

skutek nieprzestrzegania przepisów bhp; 

6) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracowników w zakresie bhp; 

7) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez Wykonawcę 

robotami; 

8) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska w 

zakresie robót wykonywanych przez Wykonawcę; 

9) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej robót wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, a 

także wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

10) pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem 

Wykonawcy na terenie budowy i terenie przyległym, w tym szkody wyrządzone osobom 

trzecim; 



11) podejmowania wszelkich innych czynności, choćby w sposób bezpośredni nie 

określonych umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie robót 

objętych niniejszą Umową, z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa. 

 

§ 8 

1. Odbiór częściowy, odbiór końcowy oraz odbiory robót zanikających lub ulegających 

zakryciu dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru na 

podstawie pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru. 

2. Komisyjny odbiór zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 10 dni od daty 

zgłoszenia o gotowości do odbioru i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

§ 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres 

obowiązywania gwarancji wynosi 60 miesięcy - na wykonany przedmiot zamówienia oraz na 

wbudowane materiały i urządzenia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

wykonanych robót. 

Za urządzenie wolne od wad uznaje się urządzenie, które spełnia następujące warunki: 

1) jest oryginalne, pełnosprawne, odpowiednio oznakowane, np. symbolem CE, 

2) posiada instrukcję obsługi w języku polskim, DTR, atesty i certyfikaty z opisanymi 

parametrami technicznymi produktu, 

3) posiada instrukcję montażu i obsługi w języku polskim, gwarancję producenta w języku 

polskim, 

4) posiada informację dotyczącą danych gwaranta i serwisu wraz z adresem, pod który 

należy zgłaszać reklamacje, 

5) spełnia wymogi określone w dokumentacji projektowej. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do 

nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad robót, stwierdzonych przez Zamawiającego, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie podając termin i 

miejsce oględzin. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy 

w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez 

Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

4. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wad, Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do powierzenia 

usunięcia wad lub szkód nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania 

uzupełniającego. 

5. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami 

ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony postanawiają rozszerzyć okres rękojmi na okres 

60 miesięcy, który rozpoczyna bieg po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 10 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej 

staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy. 

2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie 

niniejszej umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub 

wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też 



wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na podany poniżej adres lub numer drugiej Strony 

albo na taki inny adres, numer faxu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka 

zawiadomi w tym celu drugą Stronę. 

Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, 

o której Strona taka nie zawiadomiła. 

adres Zamawiającego: 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

ul. Pałacowa 15 

Woskowice Małe 

46-100 Namysłów 

fax: ……………….. 

e-mail: ………………………………. 

adres Wykonawcy: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

fax: ……………………………. 

e-mail: …………………………. 

lub inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej Strony przez drugą Stronę. 

3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane 

za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych faxem lub pocztą 

elektroniczną doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez 

drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie 

adresowanej dwukrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron 

może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób 

określony powyżej. 

4. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub 

odstąpienia od niniejszej umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczane 

drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub 

przesyłką kurierską pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron: adresu, numeru telefonu lub faksu, 

powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej 

w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – 

wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone. 

 

§ 11 

W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania realizacji przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany: 

1) odebrać wykonane lub przerwane roboty, 

2) zapłacić za wykonane roboty do dnia odstąpienia, chyba, że Zamawiający zgłosi 

zastrzeżenia, co do jakości wykonanych robót, 

3) zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót, 

4) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa § 2 ust. 1, 



2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 5 ust. 1, pkt 

2, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 2 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 

rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 2 ust. 1, 

za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za wyjątkiem przypadku 

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu. 

3. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury częściowej i z 

faktury końcowej Wykonawcy. 

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1, Strony dopuszczają możliwość zmiany 

postanowień umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany w KRS, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) w trakcie 

realizacji zamówienia, dotyczące Wykonawcy; 

2) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

3) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot 

umowy, cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po 

wprowadzeniu zmienionej stawki podatku od towarów i usług ulegnie odpowiedniej 

zmianie, w taki sposób, aby wynikająca z umowy cena netto pozostała niezmieniona, 

4) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 i 2; 

5) zmian technicznych i technologicznych (roboty zamienne); 

6) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy; 

7) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej, a mających 

wpływ na harmonogram. 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa wyłącznie w 

przypadku: 

1) zdarzeń losowych tj. podtopienia terenu robót, spowodowanego powodzią lub 

intensywnymi opadami deszczu tylko jeśli uniemożliwia to prowadzenie robót, bądź też 

wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w 

formie pisemnej, a mających wpływ na termin wykonania; 

2) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej, a mających 

wpływ na harmonogram; 

3) konieczności wykonania robót zamiennych. 

 

§ 14 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego 

terminu, jeżeli: 



1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty 

zawarcia umowy; 

2) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu zamówienia i nie podejmuje się jego 

realizacji bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych; 

3) Wykonawca opóźnia się o 14 dni w stosunku do terminów uzgodnionych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami 

umowy; 

5) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności 

z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót. 

3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2. 

 

§  15 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do 

wszelkich materiałów i wyników prac, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 

dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji na 

korzystanie z dzieł stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania 

przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą 

ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej 

możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się 

przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować 

Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany 

ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba 

trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu 

wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez 

Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów 

odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla 

wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu 

umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot 

umowy ma spełniać, 

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany), 

3) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 

4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej, 

5) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 

6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych, 



7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie, 

8) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci 

oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), 

9) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy, 

10) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie, 

11) wystawianie, 

12) wyświetlanie. 

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, z 

chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca 

wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego 

w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w 

niniejszej umowie. 

5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez 

ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy. 

6. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez 

Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie 

zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do 

przedmiotu umowy. 

7. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 

nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia. 

 

§ 16 

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także 

przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. 

Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń 

o zaległe odsetki – art. 509 §1 i § 2 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 18 

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony poddają 

rozstrzygnięciom sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 


