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CZĘŚĆ II – Wzór umowy 
 

UMOWA 

 

Zawarta dnia [_____] 2013 r.  w Jaworznie pomiędzy: 

 

Południowym Koncernem Węglowym spółką akcyjną z siedzibą w Jaworznie, ul. 

Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000228587, o numerze identyfikacji podatkowej: 632-18-80-539, 

o REGON: 240033634, o kapitale zakładowym  w kwocie 352.040.780,00 złotych 

wpłaconym w całości, 

reprezentowaną przez: 

1. [_________________]  -  [_________________], 

2. [_________________]  -  [_________________], 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a  

 

……………………………...............................................................................………………….. 

z siedzibą w …………..........................………… przy ul. ……………………………….,  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………. w 

……………………… Wydział …… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: …………................………,NIP ……………........……, 

REGON:.......................…………………, kapitał zakładowy:...................................................... 

reprezentowaną przez:  

1. [_________________]  -  [_________________], 

2. [_________________]  -  [_________________] 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

Umowa została zawarta na podstawie: 
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1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Wykonanie  

kompletnej dokumentacji projektowej, budowlano – wykonawczej  

i technicznej oraz pełnienie  nadzoru autorskiego w zakresie inwestycji „Budowa 

szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej” zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 j.t.) numer referencyjny postępowania 

30/2013/EEZP/AP (dalej jako „Przetarg”);  

2. Oferty Wykonawcy z dnia [___]; 

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr [__] z dnia [___]. 

 

o następującej treści  

(zwana dalej „Umową”): 

§ 1 

Przedmiot Umowy i jego realizacja 

 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano-

wykonawczej i technicznej niezbędnej dla zgłębienia, uzbrojenia i uruchomienia (do 

wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) szybu „Grzegorz”, wentylacyjnego-

wdechowego, zjazdowo-materiałowego wraz z niezbędną infrastrukturą przynależną, 

gwarantującą wyżej wymienioną funkcjonalność oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

2. W ramach opisanego w ust. 1 powyżej przedmiotu Umowy Wykonawca, na podstawie 

odrębnych pisemnych zamówień przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, 

sukcesywnie  po zawarciu Umowy, wykona w szczególności następujące czynności: 

a. wykonanie otworu kontrolno-badawczego o głębokości 830 metrów w celu 

potwierdzenia lub ewentualnego skorygowania panujących warunków 

hydrogeologicznych, geotechnicznych i gazowych w obrębie obszaru planowanej 

budowy szybu „Grzegorz”, określonych na podstawie wcześniej wykonanego 

otworu badawczego  G-8; 

b. uzyskanie niezbędnych i wymaganych na podstawie właściwych przepisów 

decyzji oraz zgód;    

c. sporządzenie dokumentacji  projektowej obejmującej swym zakresem: 

(i)    projekt podstawowy (basic engineering);  

(ii)    projekty budowlane w zakresie wskazanym w Części III SIWZ (dalej jako 

„Opis Przedmiotu Zamówienia”); 

(iii) projekty wykonawcze oraz górnicze projekty techniczne wraz  

z technologiami (dla wybranych obiektów budowlanych w zakresie 

wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia); 

(iv) niezbędną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 
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(v)   dokumentację powykonawczą; 

(dalej łącznie zwane jako „Dokumentacja Projektowa”); 

d. sporządzenie przedmiarów i kosztorysów robót, które będą wykonane na 

podstawie Dokumentacji Projektowej; 

e. wykonanie dwóch egzemplarzy makiet architektonicznych w skali 1:250 

obrazujących docelowe zagospodarowanie placu szybowego oraz komputerowej 

wizualizacji 3D; 

f. uzyskanie na własny koszt, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w oparciu o 

przygotowany projekt budowlany (projekty budowlane), prawomocnego 

pozwolenia (lub pozwoleń)  oraz zgód niezbędnych  do realizacji Inwestycji;  

g. przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego w stosunku do  

Dokumentacji Projektowej oraz innych elementów mających cechy utworu w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych a będących przedmiotem Umowy, na zasadach 

określonych w § 11 Umowy; 

h. pełnienie  przez cały okres realizacji Inwestycji nadzoru autorskiego w stosunku 

do robót prowadzonych na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę 

Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 

7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623) 

dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa szybu „Grzegorz”, wentylacyjnego-wdechowego, 

zjazdowo-materiałowego wraz z niezbędną infrastrukturą przynależną” (dalej jako 

„Inwestycja”) w oparciu o postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia.    

3. Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy 

będzie spełniała wszystkie wymogi określone przepisami prawa obowiązującymi w dniu 

wydania Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, w tym w szczególności: 

 ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623              

z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi; 

 ustawą  Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 163 

poz. 981 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi; 

 ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi..  

4. Szczegółowy zakres dokumentacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności 

Dokumentacji Projektowej oraz szczególne wytyczne co do jej wykonania zostały 

określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

5. Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę dla potrzeb Inwestycji, 

zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej powinna być kompletna tj. powinna obejmować projekty 

wszystkich obiektów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania Inwestycji, opisanej w 

§ 1 ust. 1, jak i jej prawidłowego, pełnego funkcjonowania, niezależnie od kompletności 

listy obiektów wymienionych i opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  Wykonawca 

oświadcza i zapewnia, że prawidłowo ocenił kompletność wykazu znajdującego się w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia pod kątem powyższych kryteriów. Jeżeli w toku 
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wykonywania niniejszej Umowy okaże się, że są konieczne zmiany zakresu 

projektowania obiektów (ze względu na funkcjonalność Inwestycji w zakresie opisanym w 

§ 1 ust. 1 Umowy), to Wykonawca, działając w porozumieniu z Zamawiającym, 

wprowadzi uzasadnione zmiany, co jednak nie będzie miało wpływu na zmianę jego 

wynagrodzenia wskazanego w § 4 Umowy ani na termin realizacji przedmiotu Umowy 

określony w § 2 Umowy.      

6. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Zamawiającym /lub jego 

przedstawicielami w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, co będzie 

obejmować w szczególności: 

 udział Wykonawcy w spotkaniach, odbiorach organizowanych przez 

Zamawiającego lub jego przedstawicieli dotyczących realizacji przedmiotu 

Umowy; 

 udzielanie odpowiedzi na pytania Zamawiającego lub jego przedstawicieli  

dotyczące treści dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę w ramach 

Umowy w najkrótszym możliwym terminie nieprzekraczającym jednak 2 dni 

roboczych, o ile Zamawiający lub jego przedstawiciele nie postanowią o 

przedłużeniu terminu; 

 wprowadzanie do treści przygotowanych dokumentów uzasadnionych uwag 

Zamawiającego lub jego przedstawicieli w najkrótszym możliwym terminie, 

nieprzekraczającym jednak 3 dni roboczych, o ile Zamawiający lub jego 

przedstawiciele nie postanowią o przedłużeniu terminu. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym lub z jego 

przedstawicielami założenia do przygotowywanej Dokumentacji Projektowej i sporządzić 

poszczególne części tej Dokumentacji oraz podjąć inne czynności wchodzące w zakres 

jego obowiązków w terminach wskazanych w § 2 Umowy.     

8. Dla każdego zadania przedmiotu Umowy Zamawiający lub jego przedstawiciele mają 

prawo wystąpić do Wykonawcy o przedstawienie Zamawiającemu lub jego 

przedstawicielom do przeglądu sporządzanej przez Wykonawcę Dokumentacji 

Projektowej. Ponadto Wykonawca będzie uwzględniał uzasadnione uwagi i postulaty 

zgłoszone przez Miasto Jaworzno za pośrednictwem Zamawiającego (lub za zgodą 

Zamawiającego bezpośrednio pod adresem Wykonawcy) w odniesieniu do 

sporządzonej przez niego Dokumentacji Projektowej (w części dotyczącej rozwiązań 

architektonicznych i przestrzennych).  

9. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie informacje, które będą potrzebne do  

wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiający nie uwzględni żadnych roszczeń 

Wykonawcy uzasadnianych brakiem informacji i nieznajomością warunków panujących w 

miejscu realizacji Inwestycji. 

10. Zamawiający przyjmuje, a Wykonawca potwierdza, że w sposób prawidłowy oszacował 

swoje zobowiązania, jakie musi podjąć w związku z realizacją Umowy.  

11. W skład zespołu projektantów Wykonawcy, skierowanych do realizacji zadań będących 

przedmiotem niniejszej Umowy, wejdą osoby wskazane przez Wykonawcę w Ofercie 

przedłożonej przez niego w Przetargu. Osoby te będą miały w każdym czasie 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie określone dla odpowiednich 
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członków personelu Wykonawcy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie 

przedłożonej przez Wykonawcę w Przetargu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

12. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy materiały oraz inne dane będące 

w posiadaniu Zamawiającego w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

a także udzielić Wykonawcy stosownych pełnomocnictw, które w trakcie realizacji Umowy 

okażą się być niezbędne do jej należytego wykonania, w obustronnie uzgodnionym 

terminie. 

§ 2 

Zadania do wykonania w ramach umowy wraz z terminami ich realizacji 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w następujących 

terminach: 

Zadanie 1. Wykonanie i przekazanie projektu podstawowego (basic engineering) dla okresu 

docelowego oraz dla okresu głębienia szybu „Grzegorz”, wykonanie wizualizacji  

komputerowej 3D – w terminie do 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy; 

Zadanie 2. Wykonanie otworu kontrolno - badawczego o głębokości 830 metrów wraz                       

z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, i przekazaniem dokumentacji 

hydrogeologicznej i geologiczno – inżynierskiej, oraz wykonanie i przekazanie 

makiet architektonicznych – w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia Umowy; 

Zadanie 3. Wykonanie i przekazanie pełnego zakresu dokumentacji budowlanej wraz z 

niezbędnymi decyzjami administracyjnymi warunkującymi rozpoczęcie procesu 

budowlanego dla obiektów niezbędnych na okres głębienia szybu „Grzegorz” dla 

osiągnięcia docelowej głębokości i warunków gwarantujących przyszłą 

funkcjonalność wentylacyjno-wdechową, zjazdowo-materiałową – w terminie do 

15 miesięcy od daty zawarcia Umowy; 

Zadanie 4. Wykonanie i przekazanie pełnego zakresu dokumentacji wykonawczej, 

technicznej i technologicznej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi 

warunkującymi prowadzenie procesu budowlanego i górniczego dla obiektów 

wymaganych na okres głębienia szybu „Grzegorz” dla osiągnięcia docelowej 

głębokości i warunków gwarantujących przyszłą funkcjonalność wentylacyjno – 

wdechową, zjazdowo – materiałową, za wykonanie i przekazanie przedmiarów i 

kosztorysów robót –  w terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy; 

Zadanie 5. Wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z  

niezbędnymi decyzjami  administracyjnymi warunkującymi rozpoczęcie procesu 

budowlanego dla obiektów docelowych umożliwiających uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie szybu „Grzegorz” o funkcji wentylacyjno- 

wdechowej, zjazdowo – materiałowej – w terminie do 15 miesięcy od daty 

zawarcia Umowy; 

Zadanie 6. Wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji wykonawczej, technicznej              

i technologicznej wraz z niezbędnymi opiniami i decyzjami dla wykonania 
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obiektów docelowych umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie szybu „Grzegorz” o funkcji wentylacyjno – wdechowej, zjazdowo – 

materiałowej, za wykonanie i przekazanie przedmiarów i kosztorysów robót – w 

terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy; 

Zadanie 7. Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie prowadzenia prac związanych  z 

głębieniem i budową szybu „Grzegorz” do czasu zakończenia realizacji 

Inwestycji i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie szybu „Grzegorz” o 

funkcji wentylacyjno – wdechowej, zjazdowo – materiałowej oraz za wykonanie i 

przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego - przy czym przewidywany przez Zamawiającego okres 

realizacji Inwestycji to okres od 2016 – 2021. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. do dnia zakończenia realizacji 

Inwestycji jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.  

 

§ 3 

Odbiory prac 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami  

współczesnej wiedzy technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej, obowiązującymi 

przepisami prawa oraz najwyższą profesjonalną starannością. 

2. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu Umowy w zakresie zadań wymienionych  

w § 1 ust. 2 lit. a - f będą protokoły odbioru podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. 

3. Wykonawca po zakończeniu każdego kolejnego zadania, zgodnie z § 2 Umowy, 

przedłoży do akceptacji Zamawiającemu lub jego przedstawicielom sporządzoną 

odpowiednią część Dokumentacji Projektowej. Zamawiający w terminie 14 dni 

roboczych od otrzymania tych dokumentów będzie uprawiony do zgłoszenia swoich 

uwag lub zastrzeżeń co do ich treści. W terminie 14 dni roboczych od przekazania 

uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, Wykonawca 

przedstawi poprawione wersje dokumentów uwzględniające uwagi lub zastrzeżenia 

podniesione przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli albo złoży wyjaśnienia o 

powodach nieuwzględniania tych uwag lub zastrzeżeń. Po ustaleniu ostatecznej 

wersji Dokumentacji Projektowej, Strony podpiszą protokół odbioru. W przypadku 

dalszych rozbieżności co do treści dokumentacji przedstawionej przez Wykonawcę 

do akceptacji przez Zamawiającego, o ile te rozbieżności nie są istotne, 

dopuszczalne jest podpisanie protokołu odbioru z zastrzeżeniami. Przyczyny takich 

zastrzeżeń powinny zostać naprawione lub usunięte przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu Umowy w 

zakresie nadzoru autorskiego będzie potwierdzenie należytego wykonania nadzoru 

autorskiego podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Potwierdzenia te 

będą sporządzane w okresach kwartalnych, tj. w terminie do 5 dni od zakończenia 

każdego kolejnego kwartału po przekazaniu placu budowy wykonawcy projektowanej 

Inwestycji. 
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4. Odbiór zadań wchodzących w skład przedmiotu Umowy i podpisanie przez 

Zamawiającego protokołów odbioru, a także potwierdzenia należytego wykonania 

nadzoru autorskiego, o których mowa w § 3 ust. 3 powyżej, nie ogranicza 

jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę.    

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości [________________] zł (słownie: 

_________________zł) netto powiększone o podatek VAT w wysokości ….%, 

tj. [________________] zł, tj.: w kwocie łącznej [________________] zł (słownie: 

_________________zł) brutto.  

2. Na wynagrodzenie wskazane w ust. 1 składają się następujące kwoty: 

 
a) za Zadanie 1 obejmujące wykonanie i przekazanie projektu podstawowego 

(basic engineering) dla okresu docelowego oraz dla okresu głębienia szybu 
„Grzegorz”, wykonanie wizualizacji komputerowej 3D oraz przeniesienie praw 
autorskich majątkowych do przekazanych utworów - [________________] zł  
(słownie:…………………………….); 

 
b) za Zadanie 2 obejmujące wykonanie otworu kontrolno - badawczego o 

głębokości 830 metrów wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, i 
przekazaniem dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno – inżynierskiej, 
oraz wykonanie i przekazanie makiet architektonicznych, a także za 
przeniesienie praw autorskich majątkowych do przekazanych utworów - 
[________________] zł (słownie:…………………………….); 

 
c) za Zadanie 3 obejmujące wykonanie i przekazanie pełnego zakresu 

dokumentacji budowlanej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi 

warunkującymi rozpoczęcie procesu budowlanego dla obiektów niezbędnych na 

okres głębienia szybu „Grzegorz” dla osiągnięcia docelowej głębokości i 

warunków gwarantujących przyszłą funkcjonalność wentylacyjno-wdechową, 

zjazdowo-materiałową oraz za przeniesienie praw autorskich majątkowych do 

przekazanych utworów - [________________] zł  

(słownie:…………………………………); 

 
d) za Zadanie 4 obejmujące wykonanie i przekazanie pełnego zakresu 

dokumentacji wykonawczej, technicznej i technologicznej wraz z niezbędnymi 
decyzjami administracyjnymi warunkującymi prowadzenie procesu budowlanego 
i górniczego dla obiektów wymaganych na okres głębienia szybu „Grzegorz” dla 
osiągnięcia docelowej głębokości i warunków gwarantujących przyszłą 
funkcjonalność wentylacyjno – wdechową, zjazdowo – materiałową, za 
wykonanie i przekazanie przedmiarów i kosztorysów robót oraz za przeniesienie 
praw autorskich majątkowych do przekazanych utworów - [________________] 
zł  (słownie:……………….); 



Wykonanie  kompletnej dokumentacji projektowej, budowlano – wykonawczej  
i technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie inwestycji „Budowa szybu „Grzegorz” 

wraz z budową infrastruktury powierzchniowej” 

Część II SIWZ – Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego - sprawa nr 30/2013/EEZP/AP  strona 8 

 
e)  za Zadanie 5 obejmujące wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji 

budowlanej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi warunkującymi 
rozpoczęcie procesu budowlanego dla obiektów docelowych umożliwiających 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie szybu „Grzegorz” o funkcji 
wentylacyjno- wdechowej, zjazdowo - materiałowej oraz za przeniesienie praw 
autorskich majątkowych do przekazanych utworów -  [________________] zł  
(słownie:…………………………); 
 

f) za Zadanie 6 obejmujące wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji 
wykonawczej, technicznej i technologicznej wraz z niezbędnymi opiniami i 
decyzjami dla wykonania obiektów docelowych umożliwiających uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie szybu „Grzegorz” o funkcji wentylacyjno – 
wdechowej, zjazdowo – materiałowej, za wykonanie i przekazanie przedmiarów i 
kosztorysów robót oraz za przeniesienie praw autorskich majątkowych do 
przekazanych utworów - [________________] zł  
(słownie:…………………………); 

 
g) za Zadanie 7 obejmujące pełnienie nadzoru autorskiego w okresie prowadzenia 

prac związanych z głębieniem i budową szybu „Grzegorz” do czasu zakończenia 
realizacji Inwestycji i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie szybu 
„Grzegorz” o funkcji wentylacyjno – wdechowej, zjazdowo – materiałowej oraz za 
wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz za 
przeniesienie praw autorskich majątkowych do przekazanych utworów - 
[________________] zł  (słownie:…………………………………). 
 

3. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów Wykonawcy związanych z realizacją 

przedmiotu niniejszej Umowy. Żadne zmiany wysokości wynagrodzenia, poza 

wskazanymi w Umowie, nie będą miały miejsca.   

 

§ 5 

Zapłata wynagrodzenia 

 

1. Wynagrodzenie, określone w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zostanie wypłacone 

Wykonawcy w częściach określonych w § 4 ust. 2, po zakończeniu każdego zadania 

określonego w § 2 Umowy.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Zadania 7 będzie płatne w okresach 

kwartalnych, a kwota wynagrodzenia należnego za jeden kwartał będzie wynosiła 0,3% 

wartości wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2 lit. g), z zastrzeżeniem, że ostatnia 

część płatności z tego tytułu będzie wynosiła nie więcej niż 3,1% wartości 

wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2 lit. g). Suma wynagrodzenia Wykonawcy za 

wykonanie Zadania 7 w całości nie będzie wyższa niż kwota wskazana   

w § 4 ust. 2 lit. g).  

3. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisanie protokołu odbioru 

lub potwierdzenie należytego wykonania nadzoru, o których mowa w § 3 ust. 3.  

4. Wykonawca zobowiązuje się umieścić w treści wystawianej faktury numer Umowy, pod 

którym została ona wpisana do Rejestru Umów Zamawiającego. 
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5. W treści faktur wystawianych przez Wykonawcę, które będą dotyczyć zrealizowanych 

przez niego jakichkolwiek części Dokumentacji Projektowej będzie zawarta informacja 

dotycząca wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu zaprojektowania 

poszczególnych obiektów budowlanych (tj. rozbicie ceny za wykonane prace projektowe 

na poszczególne zaprojektowane obiekty budowlane). 

6. Termin zapłaty faktury będzie wynosił 60 dni kalendarzowych od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę 

uważa się fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz: 

 • do której dołączono odpowiednio - protokół lub potwierdzenie należytego wykonania 

nadzoru, zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 3 Umowy,  

• w której wskazano numer niniejszej Umowy, zgodnie z dyspozycją § 5 ust. 4. 

7. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w 

fakturze. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

8. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca uprawniony jest do 

naliczania i dochodzenia odsetek ustawowych. 

9. Fakturę należy przesłać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. ul. Grunwaldzka 

37, 43-600 Jaworzno, zaznaczając w treści faktury, że dotyczy ona Zakładu Górniczego 

Sobieski w Jaworznie. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku                  

od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacji podatkowej                                

NIP: ……………………………. 

11. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku               

od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacji podatkowej                               

NIP: 632-18-80-539. 

12. W przypadku, gdy Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie 

zamówienia w rozumieniu art. 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych, faktury z tytułu 

realizacji niniejszej umowy wystawiane będą przez: 

…………………………………………………………….…………………………………… 

(podać nazwę podmiotu) 
 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania 

 

1.  W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca uzyskał (na własny 

koszt) zabezpieczenie należytego wykonania, na kwotę [______________] PLN 

(słownie: [_____________________] złotych) stanowiącą 3% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy.  

2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  

w formie gwarancji lub poręczeń, zabezpieczenie należytego wykonania jest 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 
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Koszty związane z wystawieniem i utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca zapewnia, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne i 

wykonalne w 100% do trzydziestu dni kalendarzowych po dniu wystawienia i 

zatwierdzenia ostatniego z protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy. 

Wykonawca zapewnia, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne i 

wykonalne w 30% do piętnastu dni kalendarzowych od wygaśnięcia rękojmi zgodnie z 

postanowieniami § 12 ust. 1 Umowy. Jeżeli warunki zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy precyzują jego datę częściowego lub całkowitego wygaśnięcia, a 

ostatni z protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy, nie zostanie 

wystawiony i zatwierdzony albo okres rękojmi nie wygaśnie odpowiednio przed datą o 28 

dni kalendarzowych albo 14 dni kalendarzowych wcześniejszą od takiej odpowiedniej 

daty wygaśnięcia danej części zabezpieczenia należytego wykonania, to Wykonawca 

będzie odpowiednio przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania.  

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

następujący sposób: 

(a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni 

kalendarzowych od dnia wystawienia i zatwierdzenia ostatniego z protokołów 

odbioru, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy; 

(b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania nie później niż w 15 dniu 

kalendarzowych od dnia wygaśnięcia okresu, na jaki została udzielona rękojmia 

zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy. 

 

5. Do kwestii związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy, a w 

szczególności formy zabezpieczenia oraz jego zmiany, mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 j.t.) 

dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 7 

Poufność informacji 

 

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej 

tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się 

traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

 

2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub 

pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową 

lub Inwestycją, uzyskane w trakcie realizacji Umowy, w szczególności informacje o 

charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, 

organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące 

Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi 
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Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest 

powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne). 

 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, 

upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub 

wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji 

Poufnych. 

 

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych: 

 

a) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

b) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego 

zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności; 

c) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich 

informacji; 

d) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz; 

e) które stanowią informacje powszechnie znane. 

 

5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje 

Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu 

Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby 

do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub 

zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i 

zaniechania własne. 

 

6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże 

Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od 

Umowy. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy 

wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na 

każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie 

dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i 

wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który 

Wykonawca uprawniony jest zachować. 

 
 

§ 8 

Klauzula braku konfliktu interesów 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek 

konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez 

Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy, lub 

jakość jego prac. 
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2. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu 

interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 1, Wykonawca o zaistniałym ryzyku niezwłocznie zawiadomi na piśmie 

Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w 

zgodzie z interesami Zamawiającego oraz obowiązującymi Wykonawcę zasadami 

etyki zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w 

prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie 

realizacji Umowy. 

 

§ 9 

Kary umowne i odszkodowania 

 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zadań realizacji przedmiotu Umowy 

wskazanych w § 2 Umowy - w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto 

przewidzianego za dane Zadanie, za każdy dzień opóźnienia w realizacji tego 

Zadania; 

b) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy bez uzasadnionej 

przyczyny - w wysokości stanowiącej równowartość 20 % całego wynagrodzenia 

brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy; 

c) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w 

§ 7 Umowy - w wysokości 5.000 zł, za każde jednokrotne naruszenie tego 

obowiązku; 

d) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, zgodnie z § 12 ust. 

3 Umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto  określonego w § 4 ust. 1 

Umowy za każdy dzień opóźnienia; 

e) za każdą nieobecność Wykonawcy podczas spotkania, odbiorów wyznaczonych 

przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli w związku z realizacją Umowy lub 

Inwestycji w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każde 

naruszenie tego obowiązku; 

f) za brak zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

zgodnie z § 6 ust. 4 w wysokości 10.000 zł za każdy dzień takiego zaniechania; 

g) za brak zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z 

postanowieniami § 14 ust. 4 w kwocie 5.000 zł za każdy dzień takiego 

zaniechania; 

2. Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości stanowiącej 

równowartość 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 
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3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Kary umowne przysługujące jednej ze Stron na podstawie niniejszej Umowy będą 

płacone przez drugą Stronę przelewem na podstawie stosownej noty obciążeniowej 

(noty księgowej) na rachunek bankowy wskazany w tej nocie, w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Stronę, która jest zobowiązana do 

zapłacenia kary umownej. 

5. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania do należytego 

ukończenia przedmiotu Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, 

zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć zgodnie z postanowieniami 

Umowy, w szczególności nie ogranicza też uprawnienia Zamawiającego do 

odstąpienia od Umowy. 

6. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w 

całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 

7. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

 

§ 10 

Przedstawiciele Stron/nadzór nad realizacją Umowy 

 

1. Ze  strony Zamawiającego: 

a) osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie Umowy jest:  

 [_______________] tel. [________________], email [_______],  fax [_______]  

b) osobami sprawującymi nadzór nad realizacją Umowy są: 

[_______________] tel. [________________], email [_______], fax [________] 

[_______________] tel. [________________], email [_______], fax [________] 

 

[_______________] tel. [________________], email [_______], fax [________] 

2. Ze strony Wykonawcy: 

a) osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie Umowy jest:  

  [_______________] tel. [_____________], email [_______];fax [________] 

  b) osobami sprawującymi nadzór nad realizacją Umowy są: 

  [_______________] tel. [________________], email [_______], fax [________] 

  [_______________] tel. [________________], email [_______], fax [________] 

  [_______________] tel. [________________], email [_______], fax [________] 
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3. Zmiana osób wymienionych odpowiednio w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy. 

Zmiana taka dla swej skuteczności wymaga złożenia przez stronę dokonującą zmiany 

pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie. 

 

§ 11 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca zapewnia, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do 

wszelkich utworów objętych przedmiotem Umowy, wyłączne prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo 

do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 3, lub też - 

najpóźniej w dniu wydania utworów Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy 

przysługiwały. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą 

w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i 

nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec 

powyższego Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła 

oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, 

poz. 631 z późn. zm.), natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą 

stanowiły wyłączną własność Wykonawcy. 

 

2. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania 

zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 

 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów 

objętych przedmiotem Umowy zarówno w wersji zwartej, jak i w pojedynczych 

elementach, w kraju i za granicą, na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby 

egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w 

sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach 

danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy 

utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy; 

 

b) wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, 

na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz 

liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów 

lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w 

sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we 

wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a 

także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo 

ich elementów; 

 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 

reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za 
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pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, 

rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w 

działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie 

internetowej i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i 

intranetowych oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą 

elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych 

urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z 

tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM; 

 

d) wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w 

tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp. ,a 

także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz 

rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie 

zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie 

praw zależnych); 

 

e) tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz 

zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system; 

 

f) wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do 

zaprojektowania i realizacji innych obiektów. 

 

4. W przypadku, gdy w przyszłości powstaną nowe sposoby eksploatacji utworów  

wykonanych w ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów  wykonanych w ramach 

przedmiotu Umowy i upoważnić Zamawiającego do korzystania z niej w zakresie 

objętym niniejszą Umową na nowych polach eksploatacji. 

 

5. Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na 

Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru obejmującego utwory. Z tą samą 

chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności wszystkich przekazanych 

egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono. 

 

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z 

utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 i 4 oraz z tytułu 

przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono  jest 

objęte kwotą wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. W związku z tym Strony 

ustalają, że za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje 

Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 

 

7. Wykonawca zapewnia  i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę 

trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń 

lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań 

mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia 
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roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje 

wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego. 

 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub 

aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi 

utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach 

eksploatacji określonych w ust. 3 i 4 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody 

twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W 

związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. 

Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez 

Zamawiającego z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także 

z dalszych opracowań. 

 

9. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 3 i 4 polach 

eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub 

poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością 

gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań utworów, ich części i 

poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań. 

 

10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.  

 

11. Wykonawca zapewnia, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego 

przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych 

opracowań, w tym pełnienie  nadzoru autorskiego. 

 

12. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec 

Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, 

że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz 

formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów.  

 

13. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków 

wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te 

wynikają z niniejszego paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majątkowych do 

utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których 

Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego 

paragrafu Umowy. 

 

§ 12 

Rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot Umowy w zakresie 

określonym w § 1 ust. 2 lit. a – f.  

2. Okres rękojmi  na Przedmiot umowy, za wyjątkiem dokumentacji powykonawczej, o 

której mowa w § 1 ust. 2 lit. c ppkt (v), rozpocznie się z datą podpisania przez obie 
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Strony ostatniego z protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy  a 

zakończy z datą przypadającą na 12 miesięcy kalendarzowych od daty uzyskania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji.  

3. Okres rękojmi  na dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. c ppkt 

(v), rozpocznie się z datą podpisania przez obie Strony protokołu odbioru tej 

dokumentacji a zakończy z datą przypadającą na 12 miesięcy kalendarzowych od daty 

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji.  

4. W ramach rękojmi  Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego,  za 

wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy objętego rękojmią ze 

względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z 

przeznaczenia  przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wadę 

względem Zamawiającego również jeżeli przedmiot Umowy w zakresie objętym 

rękojmią będzie obciążony jakimkolwiek prawem osoby trzeciej zmniejszającym jego 

wartość. 

5. Wykonawca usunie wady wykryte w okresie rękojmi  w wyznaczonym na piśmie przez 

Zamawiającego lub jego przedstawiciela  uzasadnionym terminie.  

 

§ 13 

Zmiany Umowy 

W związku z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony przewidują możliwość 

zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty złożonej przez 

Wykonawcę w Przetargu, w szczególności poprzez zmianę terminów realizacji Umowy, 

wynagrodzenia  Wykonawcy lub innych postanowień, w następujących okolicznościach:  

a) zmiany właściwych przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

Umowy, w tym w szczególności na sposób i zakres wykonania dokumentacji 

projektowej przez Wykonawcę  i uzyskania przez Wykonawcę niezbędnych decyzji i 

pozwoleń administracyjnych niezbędnych do realizacji Umowy;  

b) konieczności wprowadzenia zmian na skutek zmiany  urzędowej stawki podatku 

VAT; 

c) konieczności wprowadzenia zmian na skutek obiektywnie uzasadnionej decyzji 

Zamawiającego co do kolejności i zakresu realizacji poszczególnych zadań; 

d) konieczności wprowadzenia zmian w Umowie na skutek zawieszenia jej realizacji; 

w tym na skutek Siły Wyższej;  

e) konieczności wprowadzenia zmian na skutek wystąpienia w trakcie realizacji 

Umowy konieczności wykonania robót zamiennych;  

f) konieczności wprowadzenia zmian na skutek wydłużenia terminu realizacji 

Inwestycji ponad termin określony w § 2 ust. 2 Umowy; 

g) Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

realizację zadania określonego w § 2 ust. 7 Umowy (w części pozostającej do 

zapłaty na dzień takiej waloryzacji)  w oparciu o ostatni ogłoszony przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, roczny wskaźnik cen towarów i usług 
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konsumpcyjnych ogółem, jednak nie więcej niż o połowę wartości tego wskaźnika i 

nie wcześniej niż po upływie 4 (czterech) lat od zawarcia Umowy i nie częściej niż 

raz na 12 miesięcy. 

§ 14 

Ubezpieczenia 

 

1. Przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą 

gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 5.000.000,00 PLN 

(słownie: pięć milionów złotych 00/100);  

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obejmować powinno jego 

odpowiedzialność z tytułu szkód osobowych i rzeczowych oraz za ich następstwa 

wraz z rozszerzeniem o czyste straty finansowe, w zakresie następujących ryzyk: 

a) odpowiedzialność  cywilna  deliktowa  -  z  tytułu   prowadzonej   działalności 

i posiadania mienia; 

b) odpowiedzialność    cywilna    kontraktowa    -    z    tytułu    niewykonania    lub 

nienależytego wykonania Umowy, 

c) odpowiedzialność    cywilna    za    szkody    spowodowane    wadą    przedmiotu 

Umowy, 

d) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez Podwykonawców. 

3. Wykonawca zawrze i będzie utrzymywać, niezależnie od obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa, 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta dedykowane niniejszej 

Umowie (polisa celowa) gdzie: 

a) suma gwarancyjna przewidziana w umowie (umowach) ubezpieczenia nie może 

być niższa niż 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100) na 

jedno i wszystkie zdarzenia;  

b) ubezpieczonymi w ramach umowy ubezpieczenia będą: Wykonawca, 

podwykonawcy, dalsi podwykonawcy oraz w granicach swojej odpowiedzialności 

i z zastosowaniem odpowiedzialności wzajemnej Zamawiający; 

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie na opisanych powyżej 

zasadach przez cały okres trwania niniejszej Umowy pod rygorem obowiązku zapłaty 

kary umownej zgodnie z § 9 ust. 1 lit g) lub odstąpienia od umowy zgodnie  

z § 15 ust. 2 lit. c). Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni kalendarzowych od 

daty zawarcia Umowy dostarczyć oryginał lub kopię polis potwierdzonych za 

zgodność oryginałem do przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 10 ust. 2 

lit. b). Dostarczenie powyższych polis Zamawiającemu stanowiło będzie warunek 

dokonania przez Zamawiającego jakichkolwiek płatności tytułem wynagrodzenia 

określonego w § 4 Umowy. 
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5. Niezależnie od innych sankcji przysługujących Zamawiającemu na podstawie 

niniejszej Umowy jeżeli wymagane umowy ubezpieczenia nie zostaną zawarte lub 

dokumenty potwierdzające ich zawarcie nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres 

ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego, lub Wykonawca w 

jakikolwiek sposób i stopniu zawarte umowy zmieni na niekorzyść Zamawiającego 

bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy świadomie wprowadzi w błąd 

Zamawiającego co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma 

prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia w 

zakresie opisanym w niniejszej Umowie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką 

za tak zawartą umowę ubezpieczenia, wzywając go do zapłaty lub dokonując 

potrącenia wraz z należnymi odsetkami z Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy. 

 

6. Wszelkie zmiany umów ubezpieczenia wymagają zgody Zamawiającego.  
 

§ 15 

Odstąpienie od Umowy 

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od 

niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności 

Kodeksem cywilnym. 

 

2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na 

podstawie ust. 1 lub 3, Zamawiający może od Umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca 

naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności: 

 

a) nie złoży w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie 

zapewni przedłużenia jego ważności (zgodnie z § 6 Umowy); 

b) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa 

w § 7 Umowy; 

c) naruszy obowiązek zachowania ciągłości umowy ubezpieczenia, o którym mowa 

w § 14 Umowy; 

d) nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią lub jego części w terminie 

określonym zgodnie z § 12 ust. 5 Umowy. 

 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części Umowy. 

 

4. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy 

Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia 

przez niego wiadomości o zaistnieniu przesłanki będącej podstawą do takiego 

odstąpienia.  

 
5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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§ 16 

Siła Wyższa 

 

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, 

nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien 

czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności Stron.  

 

2. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: 

 

a) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne 

nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; 

b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; 

c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 

zagrażające porządkowi publicznemu; 

d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, 

z wyłączeniem strajków u Stron. 

 

3. Czas trwania siły wyższej i usuwania skutków jej zaistnienia jest czasem zawieszenia 

realizacji Umowy w odpowiednim zakresie. 

 

4. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z 

jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni kalendarzowych od 

wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub 

okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z 

których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany 

okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do 

kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć 

działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu 

jej trwania. 

 

5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane 

wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze 

długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden 

miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub 

rozwiązania Umowy. 

 

6. Negocjacje, o których mowa w ust. 5 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie 

zakończone, jeżeli po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczęcia Strony 

nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w 

formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia 

negocjacji. 
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7. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym 

zgodnie z ust. 6, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z 

zachowaniem 30-stodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

8. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z powodu siły wyższej zgodnie z ust. 7, Strony 

spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia 

Umowy. 

9. Rozliczenie Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej 

rozwiązania. Podstawą rozliczenia Umowy będzie obustronnie podpisany protokół 

potwierdzający zakres realizacji Umowy, poniesione i udokumentowane przez 

Wykonawcę koszty. 

§ 17 

Ochrona środowiska 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony 

środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego Zintegrowanym Systemem 

Zarządzania Wykonawca zobowiązuje się również do zapoznania się  

i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań szczególnych 

dotyczących ochrony środowiska.  

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postępowania w trakcie wykonywania 

niniejszej Umowy, aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego 

zagrożenia.  

 

3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy powstaną 

odpady, to jest on wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów oraz zobowiązuje się 

do:  

 

a) prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa,  

b) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie 

środowiska naturalnego.  

 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytów w zakresie przestrzegania 

postanowień niniejszego paragrafu przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu 

wykonywania niniejszej Umowy w związku z nadzorem w ramach obowiązującego  

u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

 

§ 18  

Jednostki zależne Wykonawcy 
 

1. Strony oświadczają, iż przed podpisaniem Umowy, w dniu [_________], Wykonawca 

przekazał Zamawiającemu: listę jednostek zależnych wchodzących w skład jego 

Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik 
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nr 1 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) 

do niniejszej Umowy/ oświadczenie, że nie wchodzi w skład żadnej Grupy 

Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy 

Kapitałowej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.1 

 

2. W przypadku, gdy Wykonawca złożył listę jednostek zależnych wchodzących w skład 

jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zobowiązuje się 

do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w 

składzie Grupy Kapitałowej. 

 

§19 

Postanowienia ogólne 

1. Następujące dokumenty, według opisanej poniżej kolejności i hierarchii, będą uznawane 

jako tworzące integralne części niniejszej Umowy: 

a) niniejsza Umowa  wraz z Załącznikami; 

b) Opis Przedmiotu Zamówienia; 

c) Oferta Wykonawcy.   

2. Dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy pojęcie „dzień roboczy” należy rozumieć dni 

od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

3. Do realizacji zadań opisanych w niniejszej Umowie. Zamawiający w każdym czasie 

obowiązywania Umowy może dokonać zmiany przedstawiciela, informując o tym 

uprzednio Wykonawcę na piśmie.  Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest uprawniony do 

przeniesienia na osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy.  

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

6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

7. W razie zaistnienia sporów związanych z realizacją niniejszej Umowy, Strony 

zobowiązują się dążyć do ich rozwiązania w drodze negocjacji w terminie 10 dni 

kalendarzowych od wystosowania pierwszego pisma w spornej sprawie. W razie 

niepowodzenia negocjacji spory rozstrzygał będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

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

ze Stron.  

 

Zamawiający:                                                  Wykonawca: 

 

                                                 
1
W zależności od tego, który dokument składa Wykonawca. 
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Załącznik nr 1 do Umowy2 

 
 
 

Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy 
w rozumieniu przepisów o rachunkowości 

 

 

Lp Nazwa jednostki Adres jednostki NIP jednostki  

1    

2    

…    

 
    
    

 
 
 

………………………………………………………  
(pieczęć i podpisy osoby/osób  

  upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Wypełnia wykonawca w zależności od tego, czy wchodzi w skład Grupy Kapitałowej i posiada 

jednostki zależne, czy też nie.  
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Załącznik nr 1 do Umowy3 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

 

Niniejszym oświadczam, że Wykonawca [____________] nie wchodzi w skład żadnej Grupy 

Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.  

 

 

………………………………………………………  
(pieczęć i podpisy osoby/osób  

  upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)  

 

                                                 
3
 Wypełnia wykonawca w zależności od tego, czy wchodzi w skład Grupy Kapitałowej i posiada 

jednostki zależne, czy też nie. 


