UMOWA NR ZO/…/2018/NNI – PROJEKT UMOWY
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem wymaganych
pozwoleń na wykonanie robót adaptacyjnych myjni samochodowej na
pomieszczenia socjalne i biurowe dla WTT Nowy Sącz

zawarta w Krakowie w dniu 03…………………….2018 r.
pomiędzy:
POCZTĄ POLSKĄ Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, NIP 525-00073-13, Regon 010684960, kapitał zakładowy 774.140.000 zł w całości wpłacony, w ramach i na rzecz której
działa
PION INFRASTRUKTURY OBSZAR OPERACYJNY ds. NIERUCHOMOŚCI W KRAKOWIE
ul. Prokocimska 6
30-900 KRAKÓW
- zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa przez:
Sylwię Kowal – Dyrektora Pionu Infrastruktury Obszaru Operacyjnego ds. Nieruchomości w Krakowie
a:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
NIP ………………………..
REGON …………………..
Kapitał zakładowy: …………………………….
zw. dalej „WYKONAWCĄ”, którego reprezentuje:
………………………………………………………………….
W wyniku przeprowadzonego na podstawie uregulowań wewnętrznych Zamawiającego postępowania na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie wymaganych pozwoleń na roboty
adaptacyjne myjni samochodowej na pomieszczenia socjalne i biurowe dla WTT Nowy, została zawarta
umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca, przyjmuje do wykonania zgodnie ze złożoną ofertą, zlecenie pod
nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem wymaganych
pozwoleń na wykonanie robót adaptacyjnych myjni samochodowej na pomieszczenia
socjalne i biurowe dla WTT Nowy Sącz ” .
2. W ramach umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie:
1) Wytycznych do projektowania, stanowiących załącznik Nr 1 do umowy.
3. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zostanie opracowana stosownie do:
1) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462 ze zm.),

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j.: Dz.U.2013.1129 ze zm.);
3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2016.290 ze zm.);
4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.:Dz.U.2015.1422 ze zm.);
5) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U.2010.109.719).
4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia
i sprawdzenia wynikające z przepisów prawa, a w szczególności ustawy Prawo Budowlane, wraz
z aktami prawnymi jej towarzyszącymi. Dokumentacja będzie spełniać „warunki techniczne jakim
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” - oraz normy i normatywy branżowe.
5. Przedmiot umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie
wykonany zgodnie z poleceniami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, wydanymi na piśmie.
6. Samowolne odstępstwa Wykonawcy od warunków wykonania przedmiotu zamówienia i warunków:
pozwolenia na budowę oraz uzgodnień z konserwatorem zabytków są niedozwolone. W przypadku,
gdyby takie odstępstwo miało miejsce, Wykonawca poniesie konsekwencje finansowe w postaci
zapłaty całości kar jakie nałoży na Zamawiającego organ przeprowadzający obowiązkową kontrolę
obiektu przed wydaniem pozwolenia na jego użytkowanie (art. 59a i nast. Prawa budowlanego).
7. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa
kwalifikacje uprawniające go do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej niniejszą
umową.
§2
Zakres rzeczowy umowy
1. Umowny zakres rzeczowy niniejszej umowy obejmuje:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i opiniami
niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa obejmuje:
- inwentaryzację istniejących pomieszczeń myjni samochodowej, oraz magazynu,
- opracowanie projektu architektoniczno-konstrukcyjnego wraz z umeblowaniem,
z wykorzystaniem dołączonego układu pomieszczeń uzgodnionego z użytkownikiem,
- opracowanie projektu instalacji i urządzeń elektrycznych,
- opracowanie projektu instalacji komputerowej, oraz telefonicznej,
- opracowanie projektu instalacji i urządzeń napadowo-włamaniowych,
- opracowanie projektu wod-kan i c. o.,
- opracowanie projektu wentylacji i klimatyzacji,
- opracowanie projektu mebli – wyposażenia z opisem,
- oświadczenia projektantów dotyczących w/w projektów wraz z uprawnieniami budowlanymi,
- opracowanie przedmiarów robót wraz z kosztorysami na wszystkie wyżej wymienione
projekty.
W/w opracowania powinny być wykonane w formie papierowej w 4 egzemplarzach.
Natomiast kosztorys wraz z przedmiarami w formie papierowej i na płycie CD w 2
egzemplarzach z możliwością otwarcia w programach kompatybilnych z programem
RODOS.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, winna spełniać wszystkie wymogi prawne, pozwalające na
przystąpienie do realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie
i na własny koszt oraz ryzyko wszelkich aktów administracyjnych wymaganych do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy w tym również pozwolenia na budowę.
3. Wykonawca skompletuje dokumenty niezbędne dla uzyskania pozwolenia na wykonanie prac.
W przypadku, gdyby organ wydający pozwolenie na wykonanie prac zażądał uzupełnienia projektu o
wskazane elementy, Wykonawca uzupełni je we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko w
terminie nieprzekraczalnym do 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, jednak nie dłuższym niż
wskazany przez organ wzywający do uzupełnienia.

§3
Termin wykonania przedmiotu umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Rozpoczęcia prac projektowych z chwilą zawarcia niniejszej umowy,
2) Wykonania i przekazania Zamawiającemu Koncepcji Architektonicznej - w nieprzekraczalnym
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
3) Wykonania i przekazania Zamawiającemu projektów budowlanych z równoczesnym złożeniem
w Wydziale Architektury i Budownictwa wraz z kompletnym wnioskiem o pozwolenie na budowę –
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Koncepcji
Architektonicznej,
4) Wykonania
i
przekazania
Zamawiającemu
Koncepcji
Projektów
Branżowych
–
w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
5) Wykonania i przekazania Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę –
w nieprzekraczalnym terminie 85 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
2. Datę pisemnego potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń kompletnej
dokumentacji projektowo – kosztorysowej traktuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy.
3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania oraz usunięcia ewentualnych
wad/nieprawidłowości i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontrolowania sposobu i terminowości realizacji przedmiotu
umowy przez Wykonawcę.
5. Zamawiający ma do 4 dni kalendarzowych na sprawdzenie Opracowań, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i pkt 4 od chwili otrzymania Opracowania na podstawie protokołu zdawczego.
6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących merytorycznej zawartości
Opracowań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 4, Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia
Opracowań w nieprzekraczalnym terminie do 7 od daty otrzymania pisemnych zastrzeżeń
Zamawiającego.
§4
Przekazanie i odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
1) Przekazanie przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbędzie
się w Nowy Sączu przy ul. Dunajewskiego 10 (pokój nr 104).
2) Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół zdawczoodbiorczy podpisany przez obie Strony.
3) Wykonawca załączy oświadczenie o kompletności dokumentacji będącej przedmiotem
niniejszej umowy wraz ze szczegółowym wykazem przekazanej dokumentacji.
4) Wykonawca do każdego projektu załączy oświadczenie projektanta i sprawdzającego,
o którym mowa w przepisie art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane oraz kopie uprawnień.
5) Usunięto

6) Datę potwierdzenia odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji
traktuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowokosztorysowej.
7) Zamawiający ma 5 dni na sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowo-kosztorysowej
od chwili otrzymania do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, lub na pisemne
zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących merytorycznej zawartości dokumentacji projektowej.
8) W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego, datą wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie data potwierdzenia
odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego uzupełnionej i poprawionej dokumentacji projektowo
- kosztorysowej będącej przedmiotem umowy.
9) Podpisany bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy, przez obie Strony, jest podstawą do
zafakturowania wynagrodzenia za przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowokosztorysowej.
10) Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej gwarancji na wykonaną dokumentację
projektowo-kosztorysową, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru kompletnej
dokumentacji. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
zaistniałych wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni
licząc od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
11) Dla dokonywania zgłoszeń stwierdzonych wad, Wykonawca wyznacza następujący adres
oraz nr telefoniczny:
…………………………………………………………………………………………………………

§5
1. Wykonawca sporządzi dokumentację projektowo-kosztorysową składającą się na przedmiot umowy
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.
2. Zakres projektu wielobranżowego nie obejmuje ekspertyz, rysunków warsztatowych, zmian w projekcie
wynikających ze zmian założeń i rozwiązań projektowych.
3. Wykonawca
będzie dokonywał bieżących uzgodnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej z
Zamawiającym w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy.
4. W ramach prac nad dokumentacją projektowo-kosztorysową Wykonawca podda ocenie wszelkie
informacje i wymogi Zamawiającego i
poinformuje Zamawiającego o
swoich wątpliwościach,
w szczególności tych, które mogą mieć wpływ na prawidłowość wykonania przedmiotu umowy. W razie
potrzeby Wykonawca przedstawi niezwłocznie Zamawiającemu własne propozycje rozwiązania wyżej
wspomnianych wątpliwości, kierując się każdorazowo interesem Zamawiającego.
§6
Wynagrodzenie za przedmiot umowy:
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca otrzyma za: wykonanie, złożenie, oprawienie, i sporządzenie
kopii elektronicznej oraz wykorzystanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wynagrodzenie w
wysokości:
Cena netto: ……… złotych.
Słownie: ………………………. złotych
Podatek VAT: …………….. złotych.
Słownie: ……………………… złotych.
Cena brutto: …………………………złotych.
Słownie: …………………………… złotych.
Wynagrodzenie
określone
powyżej,
uwzględnia
wynagrodzenie
Wykonawcy
w
kwocie
………………………..zł brutto /słownie …………………………. /z tytułu przeniesienia majątkowych praw
autorskich do dokumentacji projektowo - kosztorysowej, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j.: Dz.U.2017.880 ze zm.) .
2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą w złotych polskich.
3. Wymienione w ust. 1 Wynagrodzenie zawiera również wszelkie koszty Wykonawcy poniesione
w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów i dojazdów.

4. Fakturowanie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jedną fakturą.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego bezusterkowy protokół
zdawczo-odbiorczy.
6. Fakturę VAT należy wystawić dla:
Poczta Polska S. A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków
NIP 525-000-73-13
7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury Zamawiającemu, na konto Wykonawcy nr……………………………………i podane na
fakturze. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP 525-000-73-13.
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP ............................
10. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za przedmiot umowy
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu zdawczo odbiorczego.
§7
Prawa Autorskie:
1. Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia
04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U.2017.880 ze zm.) obciążają
Wykonawcę.
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej
utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Przeniesienie praw do przedmiotu umowy następuje bezwarunkowo, na czas nieokreślony i obejmuje
uprawnienia do korzystania na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnienie dowolną techniką,
2) wprowadzenie do pamięci komputerów,
3) publikowanie do celów reklamowych,
4) udzielenie zezwoleń na opracowanie i korzystanie z praw zależnych w zakresie opracowania
utworów i ich modyfikacji składających się na przedmiot umowy,
5) adaptacje i wykorzystanie dla potrzeb Zamawiającego przy realizacji innych przedsięwzięć;
6) realizację budowlaną, wykonawczą we wskazanej lokalizacji na terenie obiektu
Zamawiającego tj. WTT Nowy Sącz.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do przeniesienia majątkowych praw autorskich we
wskazanym wyżej zakresie i że nie podlega ono żadnym ograniczeniom i obciążeniom.
5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu słusznych roszczeń osób trzecich
wynikających z naruszenia przez Wykonawcę praw autorskich tych osób zgłoszonych w stosunku do
Zamawiającego.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą dokonania przez Zamawiającego,
bezusterkowego odbioru kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem
niniejszej umowy.
7. Na postawie niniejszej umowy Zamawiający może sporządzić kopie: rysunków, opisów oraz
sporządzić kosztorysy i przedmiary robót, jak również kopie innych dokumentów włącznie z kopiami
odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji do celów informacyjnych i posługiwania się nimi w
czasie realizacji robót budowlanych oraz podczas eksploatacji, a także przekazać dokumentację innej
jednostce finansującej inwestycję.

§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie niektórych prac związanych z wykonaniem dokumentacji
projektowo – kosztorysowej , stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, innej jednostce
projektowania, za której działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za swoich pracowników oraz za inne osoby , którymi się posługuje
przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w tym za podwykonawców, za ich działania oraz
zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.

§9
Ochrona informacji:
1. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji
działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.
1503 ze zm.), niezależnie od tego, czy naniesiono na nich stosowną klauzulę.
2. Przekazanie, ujawnienie, kopiowanie 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, bez względu na sposób i przyczynę jej ustania.
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 będą realizowały
postanowienia umowy, o treści niniejszej umowy oraz o odpowiedzialności, o której w niej mowa, a także
zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6. Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych
swoich pracowników w celu i w zakresie umożliwiającym należytą realizację postanowień umowy.
7. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych i przeszkolonych, w zakresie
ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
8. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę
przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz spełnia wymagania określone w
przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów
Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
9. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po wygaśnięciu
umowy.

§ 10
Odstąpienie od umowy:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o jednej z poniższych okoliczności:
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy;
3. Usunięto ;
4. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

5. Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego;
6. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy przez okres 2 dni roboczych od
daty jej zawarcia, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
7. Wykonawca bezpodstawnie przerwał realizację umowy i nie wykonuje przedmiotu umowy przez
okres dłuższy niż 2 dni robocze;
8. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą umową
mimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania i do
usunięcia ewentualnych wad/nieprawidłowości;
9. Wykonawca dopuszcza się innych poważnych naruszeń, pomimo pisemnego wezwania go
przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności i zaprzestania naruszeń.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli do wykonania przedmiotu umowy
niezbędne jest współdziałanie Zamawiającego, a Zamawiający nie podając przyczyny uporczywie uchyla
się od współpracy z Wykonawcą, mimo pisemnych wezwań kierowanych przez Wykonawcę z prośbą o
podjęcie niezbędnej współpracy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Strona, która odstąpiła od umowy, w porozumieniu z drugą stroną sporządzi protokół z dotychczas
zrealizowanych postanowień umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia od umowy.

§ 11
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w
postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej
umowie.
2. Możliwe zmiany postanowień umowy:
2.1.zmiany terminu umownego wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) z powodu działania „siły wyższej”,
2.2. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie
elektryczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane
przez organa państwowe, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich
powstające poza kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli
możliwe były do przewidzenia to nie można było im zapobiec.
2.3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w ust. 2.1. termin wykonania umowy ulegnie
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie
dłużej niż o okres trwania tych okoliczności .
3. Zmiany osobowe :
a) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
b) - zmiany Inspektora/ów Nadzoru ze strony Zamawiającego.

§ 12
Kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1). odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6,

2).

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 6 za każdy dzień opóźnienia,
3). opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 6 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po
upływie terminu na usunięcie wad, określonego w § 3 ust. 6 (dla wad stwierdzonych przy odbiorze
opracowania) tudzież od następnego po upływie terminu na usunięcie wad, określonego w § 4
ust. 10 (dla wad opracowania stwierdzonych w okresie, gwarancji).
Zapłata kar, o których jest mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu
umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto
określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki w przypadku odmowy przyjęcia od Wykonawcy przedmiotu
umowy, bez uzasadnionej przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
Zamawiający prześle Wykonawcy wyliczenie należnych kar umownych wraz z obciążającą notą
księgową.
Zapłata należnych kar umownych nastąpi w ciągu 14 dni od daty doręczenia noty księgowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wszelkimi wierzytelnościami
należnymi Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
Wykonawca zobowiązuje się do niezbywania wierzytelności powstałych w związku z wykonywaniem
postanowień przedmiotowej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem
bezskuteczności cesji.

§ 13
1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza:
……………………………………………………………………………………………………………..
§ 14
2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych Zamawiający ustanawia:
…………………………………………………………………………………………………………………

§ 15

1. Zmiany oraz uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają zgody obu stron oraz zachowaniem formy
pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
w umowie.
2. Zmiany oznaczenia stron umowy oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury jak również adresu
korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, a także zmiana osób upoważnionych do
kontaktu z Wykonawcą nie stanowią zmiany treści umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Strony zobowiązane są do niezwłocznego pisemnego informowania siebie nawzajem o wszelkich
zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, NIP, REGON oraz wpisu do centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej/KRS, danych kontaktowych (w tym osób wyznaczonych do
kontaktu na potrzeby realizacji niniejszej
umowy). Niedopełnienie przedmiotowego obowiązku
powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres dotychczasowy Strony uznaje się za doręczone także
wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu.
5. W przypadku pisemnych powiadomień czy oświadczeń za dostarczone uznaje się pismo przyjęte
bezpośrednio lub listem poleconym za pośrednictwem operatora wyznaczonego, jak i zwrócone przez
Pocztę po dwukrotnej awizacji listu poleconego

§ 16
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
1). Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,
2). Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
3). Załącznik nr 3 – Porozumienie Pracodawców
4). Załącznik nr 4 – Wytyczne do projektowania

§17
Roszczenia
1. W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony
zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty ich zgłoszenia.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może zwrócić się do sądu właściwego dla Miasta
Krakowa o rozstrzygnięcie sporu.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.

§ 18
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze
negocjacji. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, będzie on rozstrzygany przed sądem w
Krakowie.
§ 19
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego
oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

____________________________
WYKONAWCA

______________________________
ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr. 2 do umowy
miejscowość ………………., dnia…………… r.
………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………..
(Nazwa firmy)

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności wynikających z umowy wiąże się z
dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A. w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości
publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy, także po jej wygaśnięciu
tudzież rozwiązaniu.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa informacji.

………………………………………………………..
(czytelny podpis pracownika)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: zespolpelnomocnika@poczta-polska.pl.
Kontakt z inspektorem ochrony danych (po 25 maja 2018 r.): Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: zespolpelnomocnika@poczta-polska.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 23 ust. 1 lit. 5)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 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).
Kategorie Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer dowodu
tożsamości.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy Poczty Polskiej w przypadku, w którym usługa jest
realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ........
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Źródłem Pani/Pana danych osobowych jest osoba, która podpisała umowę.

