PROJEKT
UMOWA NR ……………………..
zawarta w dniu …. - …. - 2018 r. w Lublinie pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000334972 w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy w
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 774140000 zł, w całości
wpłacony, NIP 525-000-73-13, REGON: 010684960,
reprezentowaną przez:
Dyrektora Regionu Pionu Infrastruktury w Lublinie, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ……………
numer …………………
zwaną dalej Zamawiającym
a
a (wersja dla podmiotów wpisanych do KRS)
....................................................................................................................., z siedzibą
w .................................................. przy ul. ............................................, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............................... w ... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem ............................., NIP ....................................., REGON ............................, kapitał
zakładowy …………. zł
(w przypadku spółek), , reprezentowanym przez pana/panią
…………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
a (wersja dla podmiotów wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej)
panem/panią ………………..…………………. zamieszkałym(ą) w ………………………..
przy ul.
……………..………., prowadzącym(ą) działalność gospodarczą w …..………………. przy ul. ……………………… pod
nazwą ……………………………………………….. , wpisanym(ą) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP …………………, REGON …………………., PESEL ……………………….
zwanym dalej
„Wykonawcą”,
zwane dalej łącznie Stronami, a każda z osobna – Stroną.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompletną dokumentację projektowo –
kosztorysową, dla zadania pn. „Dostosowaniu pomieszczeń Hali BTG dla potrzeb użytkowych komórki
obrotu zagranicznego planowanej do uruchomienia w strukturze WER” zlokalizowanego przy ul. Mortiza 2,
20 -900 Lublin w dwóch etapach prac:
1.1. ETAP I - Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych adaptacji pomieszczeń hali BTG, w tym następujące części ETAPU I:
a) wykonanie projektu koncepcyjnego w oparciu o „Wytyczne i wymagania do projektowania – Dostosowanie
pomieszczeń Hali BTG dla potrzeb użytkowych komórki obrotu zagranicznego planowanej do uruchomienia
w strukturze WER - ETAP I” (stanowiące załącznik nr 1 do umowy) i inne przekazane przez Zamawiającego
dokumenty. Projekt koncepcyjny będzie przedmiotem oceny Zamawiającego. Zatwierdzenie przez
Zamawiającego projektu koncepcyjnego będzie warunkować dalszą realizację umowy.
b) wykonanie projektu budowlanego (w oparciu o zatwierdzony projekt koncepcyjny) wraz z kompletem
niezbędnych uzgodnień i opinii technicznych stanowiących podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę,
c) wykonanie (w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego projekt budowlany) projektu wykonawczego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,
1.2. ETAP II - Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych obejmującej rozbudowę parkingu naziemnego wraz z pozostałą infrastrukturą przy ul. Moritza
2 w Lublinie, w tym następujące części ETAPU II:
a) wykonanie projektu koncepcyjnego w oparciu o „Wytyczne i wymagania do projektowania – Dostosowanie
pomieszczeń Hali BTG dla potrzeb użytkowych komórki obrotu zagranicznego planowanej do uruchomienia
w strukturze WER – ETAP II” (stanowiące załącznik nr 2 do umowy) i inne przekazane przez
Zamawiającego dokumenty. Projekt koncepcyjny będzie przedmiotem oceny Zamawiającego. Zatwierdzenie
przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego będzie warunkować dalszą realizację umowy.
b) wykonanie projektu budowlanego (w oparciu o zatwierdzony projekt koncepcyjny) wraz z kompletem
niezbędnych uzgodnień i opinii technicznych stanowiących podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę,
c) wykonanie (w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego projekt budowlany) projektu wykonawczego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,
2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, do:
a) Uzyskania w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 kompletu niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń,
wymaganych dla kompletności projektu budowlanego, w zakresie niezbędnym do uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę a także dla późniejszego wykonania robót budowlanych, w zakresie
Dostosowaniu pomieszczeń Hali BTG dla potrzeb użytkowych komórki obrotu zagranicznego planowanej do
uruchomienia w strukturze WER.
b) przestrzegania obowiązujących przepisów a w szczególności postanowień art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1332)
1.
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3.

4.

5.

c) uzgodnienie projektu koncepcyjnego i ostatecznych rozwiązań projektowych z Zamawiającym.
Projekt zostanie wykonany również w oparciu o:
a) uzgodnienia z zarządcą, użytkownikiem budynku dokonane przez projektanta,
b) dane wyjściowe do projektowania zawarte w wytycznych i wymaganiach do projektowania:
- Wytyczne i wymagania do projektowania -Dostosowaniu pomieszczeń Hali BTG dla potrzeb użytkowych
komórki obrotu zagranicznego planowanej do uruchomienia w strukturze WER – ETAP I” – Zał. nr 1 do
umowy
- Wytyczne i wymagania do projektowania -Dostosowaniu pomieszczeń Hali BTG dla potrzeb użytkowych
komórki obrotu zagranicznego planowanej do uruchomienia w strukturze WER – ETAP II” – Zał. nr 2 do
umowy
Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie w zakresie wszystkich branż i
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń
rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia wymagane przepisami prawa budowlanego, planu
zagospodarowania przestrzennego, wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi i innymi wymaganymi dla
kompletności projektu budowlanego, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet
przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy w powyższym zakresie, w tym o spełnieniu
obowiązków projektanta, określonych w art. 20 ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością przeznaczona pod realizację
zakresu prac określonych w zał. nr 1 oraz zał nr 2 do umowy, obejmującą działki o numerach ewidencyjnych
1/82; 1/80; 1/5; 1/13 przy ul. Moritza 2 w Lublinie.

§2
1. Termin wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przekazania Zamawiającemu, strony ustalają na:
1.1. Dla zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.1):
a) projekt koncepcyjny ……. dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
b) kompletny projekt budowlany ……… dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez zamawiającego
projektu koncepcyjnego,
c) projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski
i przedmiar robót ………. dni kalendarzowych od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru
częściowego (odbiór projektu budowlanego),
1.2. Dla zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.2):
a) projekt koncepcyjny ……….. dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
b) kompletny projekt budowlany ……….. dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez zamawiającego
projektu koncepcyjnego. Ww termin nie uwzględnia konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.
W przypadku takiej konieczności czas potrzebny do Wykonania Etapu II zostanie wydłużony o czas
potrzebny na uzyskanie ww. decyzji
c) projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski
i przedmiar robót ………… dni kalendarzowych od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru
częściowego (odbiór projektu budowlanego).
§3
1. Przekazanie poszczególnych elementów dokumentacji przez Wykonawcę będzie następowało zgodnie
z poniższą procedurą:
1.1 Dla zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.1):
a) Wykonanie projektu koncepcyjnego - dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego
dokumentacji do sprawdzenia będzie Protokół Zdawczo-odbiorczy. W terminie do 7 dni roboczych od dnia
dostarczenia projektu koncepcyjnego, Zamawiający sprawdzi dostarczoną dokumentację pod względem
zgodności z wymaganiami użytkowymi. Po stwierdzeniu prawidłowości wykonania opracowań, Zamawiający
podpisze Protokół Odbioru Częściowego.
b) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego - dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez
Zamawiającego dokumentacji do sprawdzenia będzie Protokół Zdawczo-odbiorczy. W terminie do 10 dni
roboczych od dnia dostarczenia projektu budowlanego, Zamawiający sprawdzi dostarczoną dokumentację
pod względem zgodności z wymaganiami użytkowymi. Po stwierdzeniu prawidłowości wykonania
opracowań, Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Częściowego Dokumentacji.
c) Wykonanie kompletnego projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz
kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót - dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez
Zamawiającego projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz
kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót do sprawdzenia będzie Protokół Zdawczo-odbiorczy
oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy o kompletności projektu, zgodności opracowań z umową,
obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej pozwalającymi na wykonanie
przedmiotu umowy w sposób nadający się do eksploatacji a także, że został sporządzony i wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W terminie do 10 dni roboczych od dnia
dostarczenia ww opracowań, Zamawiający sprawdzi dostarczoną dokumentację pod względem zgodności
z wymaganiami użytkowymi. Po stwierdzeniu prawidłowości wykonania opracowań, Zamawiający podpisze
Protokół Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowo-kosztorysowej I ETAPU PRAC
1.2 dla zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.2):
a) Wykonanie projektu koncepcyjnego - dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego
dokumentacji do sprawdzenia będzie Protokół Zdawczo-odbiorczy. W terminie do 7 dni roboczych od dnia
dostarczenia projektu koncepcyjnego, Zamawiający sprawdzi dostarczoną dokumentację pod względem
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zgodności z wymaganiami użytkowymi. Po stwierdzeniu prawidłowości wykonania opracowań, Zamawiający
podpisze Protokół Odbioru Częściowego.
b) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego - dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez
Zamawiającego dokumentacji do sprawdzenia będzie Protokół Zdawczo-odbiorczy. W terminie do 10 dni
roboczych od dnia dostarczenia projektu budowlanego, Zamawiający sprawdzi dostarczoną dokumentację
pod względem zgodności z wymaganiami użytkowymi. Po stwierdzeniu prawidłowości wykonania
opracowań, Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Częściowego Dokumentacji.
c) Wykonanie kompletnego projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz
kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót - dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez
Zamawiającego projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz
kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót do sprawdzenia będzie Protokół Zdawczo-odbiorczy
oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy o kompletności projektu, zgodności opracowań z umową,
obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej pozwalającymi na wykonanie
przedmiotu umowy w sposób nadający się do eksploatacji a także, że został sporządzony i wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W terminie do 10 dni roboczych od dnia
dostarczenia ww opracowań, Zamawiający sprawdzi dostarczoną dokumentację pod względem zgodności
z wymaganiami użytkowymi. Po stwierdzeniu prawidłowości wykonania opracowań, Zamawiający podpisze
Protokół Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowo-kosztorysowej II ETAPU PRAC.
2. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków na etapie sprawdzania przez Zamawiającego poszczególnych
części przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. oraz pkt. 1.2: Zamawiający zwróci
dokumentację do poprawy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze.
Przekazanie dokumentacji Zamawiającemu po poprawkach nastąpi zgodnie z § 3 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu prac i ich zaawansowania na dowolnym etapie
realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego
w okresie rękojmi za wady i gwarancji, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
§4
Wykonawca obowiązany jest wykonać prace projektowe objęte umową przez projektantów posiadających właściwe i
kompletne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (posiadających uprawnienia
do projektowania oraz będących członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego), zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami i normami oraz oświadczyć, że są wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
któremu mają służyć.
§5
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie zakresu umowy, o którym mowa w § 1
ust.1 jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą
……………. zł netto plus podatek VAT wg stawki określonej na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów w kwocie ……………. zł, co stanowi cenę brutto w kwocie: …………….. zł (słownie:
………………………………………………………………………………………..…………… i 00/100 złotych), w tym:
a) Za wykonanie etapu I, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1.1 wyraża się kwotą: ………………. zł netto plus
podatek od towarów i usług VAT w wysokości ……………, wynagrodzenie ryczałtowe brutto (z VAT) wynosi
……………………………. zł (słownie: ………………………………. zł)
b) Za wykonanie etapu II, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1.2. wyraża się kwotą: ………………. zł netto plus
podatek od towarów i usług VAT w wysokości ……………, wynagrodzenie ryczałtowe brutto (z VAT) wynosi
……………………………. zł (słownie: ………………………………. zł)
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 obejmuje wszystkie obowiązki i koszty Wykonawcy jak również
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak również wynagrodzenie za nabycie przez
Zamawiającego własności egzemplarzy, na których utrwalono przedmiot Umowy, co do którego następuje
nabycie tych praw, prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do przedmiotu Umowy oraz
wszelkie wymagane opracowania, warunki, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia i pozwolenia potrzebne do
zrealizowania zakresu projektowego oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Strony postanawiają, że zapłata za wykonane i odebrane prace będzie następować etapowo, odpowiednio:
a) po wykonaniu kompletnej dokumentacji określonej w § 1 ust 1 pkt 1.1 na podstawie faktury sporządzonej, w
oparciu o Protokół Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowo-kosztorysowej I ETAPU PRAC.
b) po wykonaniu kompletnej dokumentacji określonej w § 1 ust 1 pkt 1.2 na podstawie faktury sporządzonej, w
oparciu o Protokół Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowo-kosztorysowej II ETAPU PRAC.
5. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 21 dni, licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego
poprawnie wystawionych faktur VAT wraz z podpisanym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Końcowego
Dokumentacji odpowiednio dla Etapu I oraz Etapu II.
6. Zapłata nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze VAT.
7. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca wystawi fakturę na:
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20-900 LUBLIN
NIP: 525-000-73-13
9. Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi oraz
obiektami, w których mają zostać zaprojektowane przedmiotowe roboty i uwzględnił obowiązki Wykonawcy
w wynagrodzeniu ryczałtowym. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń.
10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada NIP 525-000-73-13.
11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP określony w komparycji umowy .
12. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności na osoby trzecie.
1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.
5.

§6
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy (Etapu I i Etapu II).
Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi. Jej
termin biegnie wraz z terminem rękojmi. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy.
W czasie związania terminem gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad
i usterek przedmiotu zamówienia.
§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach:
a) Za zwłokę w wykonaniu poszczególnych części etapów przedmiotu umowy określonych w § 1 ust 1 pkt 1.1
oraz pkt 1.2 oraz za przekroczenie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na poprawę dokumentacji
(poszczególnych jej części), o którym mowa w § 3 ust 2,
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za Etap, którego dana część dokumentacji dotyczy (kwot określonych w § 5 ust. 2 pkt
a) i b) niniejszej umowy), za każdy dzień zwłoki, licząc od umówionego terminu wydania poszczególnych
części przedmiotu umowy lub terminu na poprawę dokumentacji.
b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie (kwoty określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy) za wykonany przedmiot
umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie (kwoty określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy).
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie (kwoty określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy).
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.
Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. Potrącenie nie zwalnia
z obowiązku realizacji umowy.
Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8

1.

Dla zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej
umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi, Wykonawca wniósł (wpłacił przelewem na rachunek
Zamawiającego/zdeponował u Zamawiającego w formie ........................................................ * )
a) Zabezpieczenie w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 5 ust.2 pkt. a) umowy tj. w kwocie
………………….
b) Zabezpieczenie w wysokości
10% kwoty brutto określonej w § 5 ust.2 pkt. b) umowy tj. w
kwocie………………….
Zamawiający może na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować
zmniejszenia jego wartości.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
2. Zwrot zabezpieczenia będzie realizowany zgodnie z poniższą procedurą:
a) 70% kwoty brutto określonej w ust. 1 pkt a) zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust.1,pkt
1.1 tj. od podpisania przez Zamawiającego, Protokołu Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowokosztorysowej I ETAPU PRAC, stwierdzającego, że zamówienie zostało należycie wykonane. Pozostała
część ww. kwoty tj. 30 % kwoty określonej w ust. 1 pkt. a) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie
okresu rękojmi i gwarancji jakości,
b) 70% kwoty brutto określonej w ust. 1 pkt b) zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust.1,pkt
1.2 tj. od podpisania przez Zamawiającego, Protokołu Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowokosztorysowej II ETAPU PRAC, stwierdzającego, że zamówienie zostało należycie wykonane. Pozostała
część ww. kwoty tj. 30 % kwoty określonej w ust. 1 pkt. b) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie
okresu rękojmi i gwarancji jakości,
3. Zamawiający na żądanie Wykonawcy zwraca po upływie okresu na jaki zostało wniesione zabezpieczenie,
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w
dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
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bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami
przechodzi na rzecz Zamawiającego.
§9
Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego regulujących umowę o dzieło, stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:
1)
Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy,
2) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 30 dni, od podpisania umowy, bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dłużej niż 14 dni
4) Wykonawca realizuje prace w sposób niezgodny z niniejszą umową, siwz lub wskazaniami
Zamawiającego,
5) Zamawiający powziął wiadomość o trudnościach finansowych Wykonawcy, w tym o złożeniu przez
Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości ,
6) Zamawiający odmówił, w trybie i na warunkach określonych w Umowie, zatwierdzenia Projektu
Koncepcyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a) Umowy.

2.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy , jeżeli:
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu
odbioru.
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół wykonanych prac (części przedmiotu umowy) według stanu na dzień odstąpienia,
który będzie podstawą do rozliczenia Stron za wykonane prace.
b) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych, jeżeli odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
zobowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,

1.
2.

3.

4.

§ 10
Po przejęciu przez Zamawiającego poszczególnych części wykonanej dokumentacji ETAPU I i ETAPU II,
określonych w § 1 ust.1 pkt 1.1 oraz pkt 1.2, Zamawiający nabywa do niej wszelkie prawa i korzyści z prawem
własności włącznie, a Wykonawca oświadcza, że prawo do dokumentacji przenosi na Zamawiającego.
Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 1 przenosi na rzecz Zamawiającego
wszelkie prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
Przeniesienie praw do przedmiotu umowy, wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich, następuje bezwarunkowo, na czas nieokreślony i obejmuje w szczególności uprawnienia do
korzystania na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali,
b) wprowadzenie do pamięci komputerów i pamięci innych urządzeń elektronicznych,
c) sporządzanie wersji obcojęzycznych,
d) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
e) publikację do celów reklamowych i marketingowych,
f) udzielanie zezwoleń na opracowanie i korzystanie z praw zależnych w zakresie opracowania
utworów i ich modyfikacji składających się na przedmiot umowy,
g) realizację techniczną we wskazanej lokalizacji,
h) adaptacje i wykorzystanie dla potrzeb Poczta Polska S.A. (Zamawiającego) przy realizacji innych
przedsięwzięć inwestycyjnych,
i) wprowadzenie do obrotu,
j) użyczenie,
k) udzielenie licencji na wykorzystanie,
l) udostępnianie podmiotom trzecim,
m) przetwarzanie.
Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo do przeniesienia praw autorskich, w tym we wskazanym
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5.

6.

w ust. 1 i 2 zakresie i że nie podlega ono żadnym ograniczeniom i obciążeniom.
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu słusznych roszczeń osób trzecich wynikających
z naruszenia przez niego praw autorskich tych osób, zgłoszonych w stosunku do Zamawiającego. W przypadku
zgłoszenia Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich jakichkolwiek praw do
utworów, Wykonawca: i) przejmie i zaspokoi wynikającego z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego;
ii) zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, postępowań, szkód, strat, kar
lub wszelkich innych wydatków powstałych w związku z korzystaniem z przedmiotu Umowy.
Wykonawca niniejszym skutecznie i nieodwołalnie zobowiązuje się, z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego
poszczególnych Utworów składających się na Dokumentację Projektową, do niewykonywania wobec
Zamawiającego autorskich praw osobistych do Utworów oraz do ich części i zapewnia, że autorzy posiadający
autorskie prawa osobiste do jakiejkolwiek części któregokolwiek z Utworów nie będą wykonywać
przysługujących im w stosunku do Utworów lub ich części autorskich praw osobistych, w szczególności
w zakresie nienaruszalności formy, treści i integralności Utworów, decydowania o pierwszym udostępnieniu
Utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów.

7.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą dokonania przez Zamawiającego całkowitego
odbioru opracowania dokumentacji projektowej tj. podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji
stanowiącej przedmiot umowy.
8. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający może sporządzać kopie rysunków opisów, specyfikacji i innych
dokumentów włącznie z kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji do celów informacyjnych
i posługiwać się nimi w czasie postępowań o udzielenie zamówień, inwestycji, remontu i podczas eksploatacji
obiektu a także przekazywać dokumentacje innej jednostce finansującej inwestycję, remont bądź uczestniczącej
w procesach, o których mowa powyżej.
9. Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dn. 04 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 880 z późn. zm.), obciążają Wykonawcę.
10. Wykonawca w ramach przysługujących mu praw autorskich, wyraża zgodę na dokonywanie (w przekazanej
dokumentacji) przez Zamawiającego lub wyznaczoną przez niego osobę zmian i poprawek nienaruszających
istoty i zasad techniczno – technologicznych. Dokonywanie istotnych zmian, adaptacji, przeróbek w przedmiocie
Umowy wymaga zgody Wykonawcy; w przypadku jej braku – bez zgody Wykonawcy, w sytuacji, gdy zmiany są
niezbędne i uzasadnione uwarunkowaniami prawnymi, bezpieczeństwa lub ważnego interesu społecznego, zaś
Wykonawca nie wyraża zgody bez istnienia ważnej przyczyny.
1.
2.
3.

1.

§ 11
Nadzór nad realizacją prac z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ………………………,
Tel ………………………...
Przedstawicielem Wykonawcy będzie ……………………… tel./ fax. ……………………..
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom wyznaczonym do kontaktu, których dane udostępnia
Poczcie Polskiej w związku z realizacją niniejszej umowy, treść obowiązku informacyjnego, przesłanego przez
Pocztę Polską oraz do potwierdzenia jego realizacji na adres mailowy wskazany w ust. ……….
§ 12
Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji działania
Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2.

Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza cel
umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także
po ustaniu niniejszej umowy.

4.

Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu Wykonawcy lub na jego
rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu oraz o odpowiedzialności, o której w
nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym
pouczeniu (zał. nr 4 ).

5.

Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań w
zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 3 dni przed dniem
realizacji umowy:

rozpoczęcia

a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy, zawierającego serię i nr
dowodu tożsamości,

b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę pojazdu
oraz numer rejestracyjny.
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu
7.

Dane osobowe zamieszczone w wykazie, o którym mowa w ust. 6 udostępniane są Zamawiającemu przez
Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w celu
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realizacji umowy.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe
przepisy obowiązującego prawa.
§ 14
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu
rzeczowo Sądowi Powszechnemu w Lublinie.
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca oraz jeden egzemplarz Zamawiający.
§ 16
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. Wytyczne i wymagania do projektowania Dostosowanie pomieszczeń Hali BTG dla potrzeb użytkowych komórki
obrotu zagranicznego planowanej do uruchomienia w strukturze WER Poczty Polskiej S.A. w Lublinie – ETAP I –
Zał. nr 1,
2.

Wytyczne i wymagania do projektowania Dostosowanie pomieszczeń Hali BTG dla potrzeb użytkowych komórki
obrotu zagranicznego planowanej do uruchomienia w strukturze WER Poczty Polskiej S.A. w Lublinie – ETAP II
– Zał. nr 2,

3.

Oferta Wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej – zał. nr 3,

4.

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy – Zał. nr 4.

Zamawiający:

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Wykonawca:

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego
interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie
odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane
- na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft
standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod
adresem: https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services
Terms (OST).
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A. na podstawie
zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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