
 
Załącznik nr 4  

do Zapytania ofertowego nr 162/2018 

WZÓR UMOWY 

UMOWA 

zwarta w dniu ……….  roku, pomiędzy 

FSMnW Warszawa 4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-032), przy ul. Przeskok 2, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000725398, NIP: 5252746167, 

REGON: 369888175, kapitał zakładowy w wysokości 34  197 000 zł, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (zwanym dalej „Zamawiającym”) 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

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

(zwanym dalej „Wykonawcą”).  

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Strona” 

o treści następującej: 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompleksowo i dostarczyć 

zamawiającemu: projekt budowlany podziału lokalu użytkowego ozn……….., wraz                                        

z instalacjami wewnętrznymi i przedmiarem zaprojektowanych robót budowlanych,                                

w budynku  ul. Przy Agorze 26 w Warszawie, w ilości 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz.                           

w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej w formacie dwg, doc, xls oraz w wersji 

nieedytowalnej w formacie PDF. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji i dostarczenia zamawiającemu przedmiotu zlecenia 

nie później niż do dnia……………………………… 

3. Wykonawca przy realizacji Przedmiotu umowy zobowiązany jest stosować zoptymalizowane 

rozwiązania ekonomiczne oraz uwzględniać współcześnie obowiązujące standardy techniczne, 

a ponadto zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z:  

a) wiedzą techniczna i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowalne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze 

zm.) 



b) wytycznymi Zleceniodawcy, chyba że ich uwzględnienie przyczyniłoby się do naruszenia 

istoty Przedmiotu umowy. 

4. Oferta Zleceniodawcy w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik nr 

1 do niniejszej Umowy. 

5. Za odbiór Przedmiotu umowy Strony uznają dostarczenie Zamawiającemu kompletnego 

przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie realizacji Umowy, a także już po zatwierdzeniu 

Przedmiotu umowy i odbiorze całości lub części Przedmiotu Umowy, na żądanie Zleceniodawcy 

w terminie przez niego wskazanym nie dłuższym niż 3 dni robocze, liczonym od dnia 

otrzymania od Zleceniodawcy takiego żądania, dokonywać, w ramach uzgodnionego 

wynagrodzenia określonego niniejszą Umową, wszelkich zmian, modyfikacji, poprawek                              

i uzupełnień Przedmiotu Umowy lub którejkolwiek jego części.  

9. Zleceniodawca ma prawo wprowadzić wykonawcę zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy 

w zakresie wynikającym z Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca nie realizuje prac 

zgodnie z Umową, w szczególności w przypadku opóźnień. 

 

§ 2 Wynagrodzenie 

1. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa                     

w § 1 ust. 1 oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na każdym polu 

eksploatacji, wyniesie łącznie ………………..netto (słownie: …………………………….złotych). 

2. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1 zostanie powiększone o podatek od towarów 

i usług zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (VAT). 

3. Wynagrodzenie płatne będzie za wykonanie Przedmiotu Umowy, po jego protokolarnym 

odebraniu przez Zleceniodawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, doręczonej Zleceniodawcy, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w niej wskazany. 

4. Jeżeli elementem Przedmiotu Umowy jest wykonanie dokumentacji, wypłata wynagrodzenia 

uzależniona jest od jej przekazania na rzecz Zleceniodawcy zarówno w formie elektronicznej 

jak i papierowej. 

5. Dokumentacja zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego. 

6. W przypadku wadliwości lub niezgodności z Umową faktury VAT, Zleceniodawca uprawniony 

jest do odesłania faktury VAT lub żądania jej uzupełnienia. Termin płatności będzie liczony 

wówczas od dnia doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

§ 3 Prawo odstąpienia 

1. Zleceniodawca może, poza wypadkami wskazanymi w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa, odstąpić od niniejszej Umowy w razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji 

każdej z czynności składających się na Przedmiot Umowy, w stosunku do terminów 

określonych w § 1 ust. 2 o termin 14 dni lub w wypadku niewykonywania bądź nienależytego 

wykonywania prac przez Wykonawcę ocenianych przez pryzmat wymagań określonych w § 1 

ust. 4 Umowy. 

2. Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia, Wykonawcy nie będzie przysługiwać 

roszczenie z tytułu utraconych zysków. 



§4 Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, będą kary umowne w następujących 

wypadkach i wysokości: 

a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy lub jego części, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1 należnego za każdy dzień opóźnienia 

w wykonaniu Umowy,  

b) za wadę Przedmiotu umowy, polegającą na wykonaniu niezgodnie z wymaganiami,                          

o których mowa w § 1 ust. 3, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w 

§ 2 ust. 1, chyba, że w/w niezgodność była wcześniej pisemnie uzgodniona ze 

Zleceniodawcą, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad Przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 2 ust. 1 należnego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty 

uzgodnionego przez Zleceniodawcę i Wykonawcę terminu na usunięcie wad, 

d) za odstąpienie od Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1. 

2. Zleceniodawca niezależnie od postanowień Umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Zleceniodawcy wobec Wykonawcy za wszelkie szkody 

mogące powstać w związku z niniejszą Umową zostaje ograniczona do szkody wyrządzonej z 

winy umyślnej. 

4. Za zwłokę w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawca może naliczać 

odsetki ustawowe. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnego roszczenia o zapłatę kar umownych z 

wynagrodzeniem, o którym mowa w  § 2 ust. 1. 

§ 5 Prawa autorskie 

1. Każdorazowo gdy na skutek realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawcę powstanie utwór 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

Wykonawca przenosi niniejszym na Zleceniodawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz 

prawa zależne do tego utworu. Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne przechodzą na 

Zleceniodawcę z chwilą wykonania i przekazania Przedmiotu umowy Zleceniodawcy. 

2. Zleceniodawca na zasadach określonych w ust. 1 nabywa nieograniczone w czasie i przestrzeni 

autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów, celem ich wykorzystania, w tym w 

szczególności do: 

a) utrwalanie utworu oraz jego części wszelkimi technikami; 

b) zwielokrotnianie utworu oraz jego części wszelkimi technikami; 

c) wprowadzanie utworu oraz jego części do pamięci komputera; 

d) tłumaczenie utworu na dowolne języki obce; 

e) obrót utworem (wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa); 

f) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

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

czasie przez siebie wybranym. 



g) wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych w rozumieniu art. 46 

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych do utworów zależnych, w szczególności 

prawa zezwalania do korzystania, rozporządzania prawami zależnymi oraz wyłącznego 

prawa do zezwalania na rozpowszechnianie utworów zależnych.  

3. Zleceniodawca nabywa także własność egzemplarzy utworów, w tym plików elektronicznych i 

ich nośników z chwilą ich przekazania przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca niniejszym udziela zgody i przenosi na Zleceniodawcę wyłączne prawo do 

udzielania zgód na wykonywanie praw zależnych do utworów zależnych (art. 46 ustawy prawo 

autorskie i prawa pokrewne) stworzonych na podstawie utworów, w szczególności ich 

adaptacji lub przeróbek.  

5. Wykonawca niniejszym oświadcza, że: 

a) wyraża zgodę na zmianę przez inne podmioty wskazane przez Zleceniobiorcę, treści lub 

formy utworów, 

b) wyraża zgodę na wykorzystanie utworów zgodnie z celem określonym w Umowie, a także 

ich zmiany poprzez zmianę treści lub formy, które nie będą stanowiły naruszenia 

przysługujących Wykonawcy osobistych praw autorskich i wykonawca zobowiązuje się nie 

wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń, 

c) korzystanie z praw autorskich i praw zależnych w celach i zakresie wskazanym w Umowie, 

w tym także dokonywanie zmian i modyfikacji, nie będzie naruszać autorskich praw 

osobistych Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że utwory w chwili przejścia na Zleceniodawcę autorskich praw 

majątkowych  i praw zależnych, nie będą obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób 

trzecich. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich, kierowanych 

do Zleceniodawcy, w związku z naruszeniem praw osób trzecich do utworów, w szczególności 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych. 

8. Strony niniejszym wyłączają stosowanie art. 55 ust. 3 i 4 ustawy prawo autorskie i prawa 

pokrewne.  

§ 6 Poufność 

1. W czasie obowiązywania Umowy jak również w okresie 3 lat po jej wykonaniu lub rozwiązaniu 

Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać informacji poufnych bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskanej pod rygorem nieważności. Za informacje 

poufne uznaje się wszelkie informacje uzyskane przez jakąkolwiek ze Stron przy lub w związku 

z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy. 

2. Informacje poufne mogą być ujawnione bez zgody Zamawiającego wyłącznie, gdy:  

1) jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i przez właściwy 

organ,  

2) jest to niezbędne dla wykonania, skontrolowania albo rozliczenia niniejszej Umowy. 

3. Informacje poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 

z późn. zm.). 



4. Wykonawca zobowiązuje się, że podejmie działania niezbędne w celu zachowania poufności 

informacji poufnych w sposób analogiczny jak w niniejszej Umowie, a w szczególności poinformuje 

swoich pracowników, osoby wykonujące świadczenia na podstawie umów o cywilnoprawnym 

charakterze, lub wszelkie inne podmioty, które będą na jego rzecz wykonywać jakiekolwiek 

działania związane z Umową o obowiązku zachowania poufności w stosunku do informacji 

poufnych, a także o tym, iż jakiekolwiek ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystanie informacji 

poufnych niezgodne z art. 12.2 powyżej stanowić będzie naruszenie art. 11 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i będzie podlegać odpowiedzialności 

karnej na podstawie art. 23 tej ustawy. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. W przypadku, gdyby niektóre z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, nie narusza 

to ważności innych postanowień Umowy. Nieważne postanowienie winno być zastąpione przez 

inne ważne postanowienie, które treścią odpowiada treści nieważnego postanowienia i w możliwie 

największym stopniu realizuje jego cel.  

3. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami związana z realizacją Umowy będzie kierowana 

w drodze korespondencji pocztowej listem poleconym na podane adresy lub za pośrednictwem 

korespondencji  e-mail na adresy: 

Zamawiający: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przyjmujący Zamówienie…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie adresów do 

korespondencji, o których mowa w ust. 3 powyżej. W razie jakiejkolwiek zmiany adresu, w razie 

gdy dana Strona nie poda swojego nowego adresu drugiej Stronie, wszelkie zawiadomienia 

przesłane na poprzedni adres będą uważane za należycie doręczone. 

5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą w drodze 

polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w terminie 14 dni od dnia jego zaistnienia 

właściwy do jego rozstrzygania będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. Umowa może być rozwiązana w drodze pisemnego porozumienia Stron. 

8. W kwestiach nieregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

10. Integralną część niniejszej Umowy stanowi: 

Załącznik nr 1: Oferta Przyjmującego Zamówienie w przedmiocie Umowy. 

 

ZLECENIODAWCA                                                                                              WYKONAWCA 

________________________                                                 ________________________             


