
Załącznik nr 2: Wzór umowy 

 

PROJEKT UMOWY 
 
zawarta dnia……………w Giżycku pomiędzy:   
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku, ul. Szarych Szeregów 
13, 11-500 Giżycko, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000117064, NIP 845-10-01-773, kapitał zakładowy w wysokości 
221.200,00 zł, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: 
Grzegorza Borzymowskiego – Dyrektora 
 
 a ……………………………………………………………………………………………….  
zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:  

 
§ 1.  

Przedmiot i zakres umowy  
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji 

projektowej (pełnobranżowe projekty budowlane i wykonawcze) kotłowni zasilanej gazem 
ziemnym, zlokalizowanej w Giżycku przy ul. Sikorskiego 4 wraz z uzgodnieniami, opiniami 
i decyzjami oraz pozwoleniami na budowę robót określonych w projektach zezwalającymi 
na realizację inwestycji w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego, w zakresie rzeczowym określonym w Zapytaniu cenowym z opcją zawarcia 
umowy, zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną 
część Umowy. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi określone w 
obowiązujących przepisach prawa tj. m.in.:  
2.1. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 
Dz. U. poz. 2454),  

2.2. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458),  

2.3. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1679),  

2.4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),  
2.5. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 
poz. 1225).  

3. Zakres opracowania obejmuje między innymi:  
3.1. opracowanie – projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wszelkich branż dla 

budowy kotłowni gazowej, w tym adaptacji budynku kotłowni wraz z uzgodnieniami, 
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opiniami i decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji w zakresie wynikającym z 
przepisów prawa (wersja papierowa w 6 egzemplarzach + wersja elektroniczna),  

3.2. plan BiOZ dla wskazanych branż, 
3.3. opracowanie przedmiarów (wersja papierowa w 2-ch egzemplarzach + wersja 

elektroniczna) dla wszystkich branż na roboty określone w projekcie, 
3.4. opracowanie kosztorysów inwestorskich (wersja papierowa w 2-ch egzemplarzach + 

wersja elektroniczna) dla wszystkich branż,  
3.5. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z 

obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo zamówień publicznych, 
gwarantujące możliwość ich użycia w procedurze zamówienia na wykonanie 
projektowanej inwestycji wraz z uzgodnieniami z organami administracji publicznej 
(wersja papierowa w 2-ch egzemplarzach + wersja elektroniczna). 

Wykonawca dokumentacji projektowej ma obowiązek uzgodnienia rozwiązań projektowych z 
Zamawiającym (czas na uzgodnienia 14 dni od dnia jej przekazania).  
4. Wykonawca dokumentacji projektowej opisze proponowane materiały i urządzenia za 

pomocą nazwy ogólnej, parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw 
handlowych i producentów. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie 
podanie nazwy handlowej materiału lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do 
podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.  

5. Dokumentacja projektowa musi zawierać wszelkie prawomocne warunki, opinie, 
uzgodnienia, sprawdzenia, zgody i decyzje niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych w 
zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej wykona 
konieczne zmiany w projekcie budowlano-wykonawczym, bądź wykona oddzielne 
opracowanie, jeśli w trakcie realizacji inwestycji wystąpią m.in.: konieczne przebudowy 
uzbrojenia podziemnego oraz do opiniowania możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych. Zastrzega się, że za dodatkowe koszty w czasie realizacji budowy, wynikające 
z braku rozwiązań w projekcie obciążony będzie Wykonawca, na co wyraża zgodę. 

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej udzieli 
odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej na etapie procedury 
przetargowej na realizację robót budowlanych.  

8. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą wydania 
przedmiotu Umowy prawa autorskie do dokumentacji projektowej (utworu) w zakresie 
wykorzystania jej do wykonania robót budowlanych na następujących polach eksploatacji:  
8.1. używania i stosowania,  
8.2. udostępnienia wykonawcom w celu realizacji robót budowlanych,  
8.3. wielokrotnego wykorzystania do opracowania i realizacji projektu technicznego z 

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,  
8.4. wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,  
8.5. utrwalania i zwielokrotniania utworu - trwałego lub czasowego zwielokrotniania w 

całości lub części jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie,  
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8.6. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na którym utwór utrwalono- wprowadzenia 
do obrotu, użyczania, sprzedaży, dzierżawy lub najmu oryginału albo egzemplarzy,  

8.7. przekazywania lub przechowywania,  
8.8. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – poprzez publiczne 

wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

8.9. wprowadzenia do pamięci komputera wraz z prawem dokonywania rozwoju,  
8.10. tłumaczenia,  
8.11. przystosowania, modyfikacji układu, treści lub jakichkolwiek zmian z zachowaniem 

pól eksploatacji, określonych w niniejszym paragrafie, na części zmienione 
/zmodyfikowane,  

8.12. udostępniania z prawem do korzystania, przekazywania w całości lub części innym 
osobom fizycznym i prawnym na wszystkich lub wybranych polach eksploatacji, 
określonych w niniejszym paragrafie,  

8.13. wielokrotnego wykorzystania do realizacji inwestycji,  
8.14. publikowania w części lub całości.   

9. Wykonawca zapewni nadzór autorski nad realizacją projektu/przedmiotu Umowy w tym w 
szczególności zobowiązuje się do:  
9.1. nadzorowania w toku realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku 
zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, 
materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż 
przedstawione w zamawianej niniejszą Umową dokumentacji projektowej – 
Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek 
Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń,  

9.2. uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy 
robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,  

9.3. udziału w naradach technicznych – przyjmuje się, że liczba pobytów przedstawicieli 
Wykonawcy na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych 
każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora 
nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy,  

9.4. udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze 
końcowym inwestycji,  

§ 2.  
Obowiązki Wykonawcy.  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania 
niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że:  
2.1. przedmiot Umowy zrealizuje z najwyższą starannością, w sposób zgodny z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i 
normatywami,  
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2.2. opracowana dokumentacja projektowa będzie kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie w terenie warunków wykonania 
przedmiotu Umowy.  

4. Rozwiązania techniczne powinny być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym.  
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie prac, w tym za ich niekompletność i nieprzydatność do 
wykorzystania przy wykonywaniu dalszych robót, a także za szkody wyrządzone 
Zamawiającemu lub osobom trzecim wskutek przyjętych rozwiązań.  

6. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców jak za własne 
działania.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania wyjaśnień na ewentualne 
zapytania wykonawców robót budowlanych, jakie powstaną podczas składania ofert w 
przetargu na wykonawstwo robót na podstawie dokumentacji.  

§ 3.  
Obowiązki Zamawiającego.  

1. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac 
projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie 
prac projektowych oraz poprawienie ich jakości.  

2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy map do celów projektowych.  
3. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w 

wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak 
również w trakcie realizacji inwestycji.  

§ 4.  
Terminy realizacji.  

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:  
1.1. termin wykonania umowy dla złożenia wniosku o pozwolenie na budowę – do dnia 31 

sierpnia 2023 r.,  
1.2. termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 30 listopada 2023 r., 
1.3. pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia realizacji robót do dnia 

bezusterkowego odbioru robót, które będą wykonywane na podstawie ww. 
dokumentacji projektowej.  

2. W przypadku niewykonania, nieterminowej lub niezgodnej z Umową realizacji przedmiotu 
Umowy Zamawiający może zatrudnić na koszt Wykonawcy innego wykonawcę.  

§ 5. 
 Odbiór przedmiotu umowy. 

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu:  
1.1. projekt budowlany i wykonawczy dla budowy kotłowni gazowej w tym adaptacji 

budynku kotłowni wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zezwalającymi na 
realizację inwestycji w zakresie wynikającym z przepisów prawa, (wersja papierowa w 
6 egzemplarzach + wersja elektroniczna),  

1.2. decyzje o pozwoleniu na budowę zadania inwestycyjnego, 
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1.3. przedmiary robót na roboty określone w projektach w 2 egzemplarzach w formie 
papierowej oraz elektronicznej,  

1.4. kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formie 
papierowej w 2 egzemplarzach oraz elektronicznej.  

2. Wykonawca sporządzi wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne 
oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z Umową i kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.  

3. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej dokona czynności odbioru 
przedmiotu Umowy w terminie 14 dni roboczych.  

4. Potwierdzeniem dokonania odbioru dokumentacji projektowej będzie podpisanie 
protokołu zdawczo-odbiorczego.  

5. Ze strony Zamawiającego do protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej będzie 
Komisja Odbiorowa.  

6. Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać 
sprawdzenia jakości i kompletności przekazanej dokumentacji projektowej z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Za braki, błędy i wady Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność przewidzianą prawem budowlanym, Kodeksem cywilnym, niniejszą 
Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 6.  
Podwykonawcy.  

1. Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy o usługę z 
Podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego, wyrażoną na piśmie lub formie 
elektronicznej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów 
umów z Podwykonawcami wraz z pełną dokumentacją dotyczącą zamówienia.  

3. Do przedkładanych projektów i dokumentacji Zamawiający w terminie 14 dni od daty ich 
otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia, których treść jest 
bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą 
po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń.   

5. Poprawioną i podpisaną umowę z Podwykonawcą Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
w terminie 14 dni od dnia jej podpisania.  

6. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że usługa wykonywana jest przez niezaakceptowanego 
przez niego zgodnie z §6 Podwykonawcę, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania 
wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego bezusterkowego 
odbioru i ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy.  

7. W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana 
jest zgoda Zamawiającego.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, 
że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  
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9. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonaną usługę, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia Podwykonawców o 
uregulowaniu przez Wykonawcę wobec Podwykonawców wszelkich zobowiązań i 
płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń Podwykonawców w stosunku do 
Zamawiającego.  

10. Za działania i zaniechanie Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania 
i zaniechanie.  

§ 7.  
Wynagrodzenie.  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi łącznie:  netto 
……………………….……… zł; VAT ……………….……. zł; brutto …………………………………… zł.  
(słownie brutto: ………………………….………………………………………………………..…………………..…….)  

w tym:  
1.1. wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i 

wykonawczego dla budowy kotłowni gazowej w tym adaptacji budynku kotłowni wraz z 
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji (wraz z 
pozwoleniem na budowę) wynosi:  

netto ……………………….……… zł; VAT ……………….……. zł; brutto …………………………………… zł. 
(słownie brutto: ………………………….………………………………………………………..…………………..…….)  
1.2. wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru autorskiego wynosi: netto 
……………………….……… zł; VAT ……………….……. zł; brutto …………………………………… zł.  
(słownie brutto: ………………………….………………………………………………………..…………………..…….)  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy nie może wzrosnąć z uwagi na błędy 
popełnione przez Wykonawcę przy ustalaniu wynagrodzenia.  

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z 
decyzjami o pozwoleniu na budowę będzie podpisany przez Strony protokół 
zdawczoodbiorczy.  

4. Faktura za pełnienie nadzoru autorskiego nie może być wystawiona wcześniej niż po dniu 
spisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych dla zadania 
inwestycyjnego polegającego na budowie kotłowni gazowej w tym adaptacji budynku. 

5. Zapłata wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 nastąpi w formie przelewu na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.  

6. Wynagrodzenie zostanie uregulowane w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury 
VAT wraz z wymaganymi dokumentami do siedziby Zamawiającego.  

7. W przypadku przerwania wykonywania prac projektowych z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia 
przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu Stron na podstawie protokołu 
zaawansowania prac, podpisanego przez obie Strony Umowy.  

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.  
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§ 8.  
Kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 
wysokościach:  
1.1. za opóźnienie w wykonaniu i wydaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

pozwoleniem na budowę w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego 
netto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,  

1.2. w przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% 
łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia,  

1.3. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto 
określonego w §7 ust. 1,  

1.4. za niepełnienie obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego w wysokości 10% 
łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w §7 ust. 1 za każde 
udokumentowane niedopełnienie obowiązku, określonego w §1 ust. 9.  

2. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą Umową, koszt wykonania 
dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z jego winy w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w §7 ust. 1, z zastrzeżeniem §10.  

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, jeżeli szkoda poniesiona będzie wyższa od wysokości kary.  

 
§ 9.  

Odstąpienie od umowy.  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez żadnych konsekwencji 

w postaci kar umownych lub obowiązku zapłaty odszkodowania dla Wykonawcy, gdy:  
1.1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy,  

1.2. Wykonawca utraci płynność finansową lub znajdzie się w stanie zagrożenia 
niewypłacalnością lub w stanie faktycznej niewypłacalności,  

1.3. zostanie przyjęta uchwała/decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy,  
1.4. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca zgłosi zrzeczenie 

się swojego majątku na rzecz wierzycieli,  
1.5. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje 

prac zgodnie z Umową lub zaniedbuje zobowiązania umowne.  
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, bieżące należności służą pokryciu roszczeń z tytułu nienależytego wykonania 
Umowy.  
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3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynach 
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  

§ 10.  
Gwarancja i rękojmia.  

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy na okres 5 lat od daty odbioru 
z zastrzeżeniem ust.2.  

2. Termin gwarancji i rękojmi nie może skończyć się przed upływem terminu 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady robót wykonywanych na podstawie 
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej Umowy.  

3. W przypadku ujawnienia się wad w przedmiocie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę o wadach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w wyznaczonym 
przez zamawiającego terminie.  

§ 11.  
Zmiany umowy.  

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w związku z koniecznością 
wykonania zamówień polegających na powtórzeniu podobnej (dodatkowej) usługi po 
uzgodnieniu zakresu rzeczowego, terminu realizacji i negocjacjach wynagrodzenia oraz 
podpisaniu umowy dodatkowej lub aneksu.  

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie na 
piśmie pod rygorem nieważności.  

4. Ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT nie wymaga zmiany umowy.  
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania umowy w następujących 

przypadkach:  
1) opóźnienia w dokonaniu czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 
publicznej, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż podjął należycie i bez zwłoki 
wszelkie czynności mające na celu uzyskanie wszelkich zgód i decyzji w terminie 
odpowiednim do wykonania umowy zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej Umowy; 
2) zmiany przepisów prawa, norm i regulacji wewnętrznych Zamawiającego istotnych dla 
terminu realizacji przedmiotu Umowy; 
3) gdy działanie siły wyższej uniemożliwia wykonanie umowy w pierwotnym ustalonym 
terminie (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np.: akt 
terroru, stan wyjątkowy, stan wojenny, wojny - wypowiedziane i niewypowiedziane, 
blokady, powstania, zamieszki, epidemie, pandemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, 
powodzie).  

§ 12.  
Zamawiający przetwarzać będzie dane osobowe Wykonawcy zgodnie z regulacją dot. ochrony 
danych: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
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rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.2018, poz.1000, z póź.zm.), a także wszelkimi przepisami i regulacjami w 
przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz prywatności. Odniesienia do 
ustawodawstwa obejmują również jakiekolwiek jego późniejsze zmiany. Klauzula Informacyjna 
Zamawiającego stanowi załącznik do umowy.  

 
§ 13.  

Wykonawca jest upoważniony do reprezentowania interesów Zamawiającego we wszystkich 
instytucjach w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.  

 
§ 14.  

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.  

 
§ 15.  

Wszelkie ewentualne kwestie sporne mogące powstać z tytułu realizacji postanowień 
niniejszej Umowy, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności polubownie, a jeżeli to nie 
przyniesie rozstrzygnięcia, to przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.  

 
§ 16.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy w tym: Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.  

 
§ 17. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
Stron.  

WYKONAWCA:               ZAMAWIAJĄCY:  


