
Załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego z dnia 12 września 2019 r. 

Egz. nr …… 
 
 

UMOWA (wzór) NR ……/SI/2019 

na wykonanie dokumentacji projektowej 

zawarta w dniu …………………………. 2019 roku w Koszalinie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75–531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92,  
NIP 669–050–44–24, REGON 330374742, reprezentowanym przez: 

Komendanta – …………………………………….., 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

………….. prowadzącą / prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………….. z siedzibą 
…………………….. (odpis z właściwego rejestru lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) nr NIP …………., REGON ………….), 
reprezentowanym przez: 

………………………………..………………………  

zwaną dalej „Przyjmującym zamówienie”,   
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty 
Przyjmującego zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego 
z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania dokumentację 
projektową technologii węzła cieplnego dla zadania „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. 
Koszalin – cz. 2” polegającą na zaprojektowaniu wykonania technologii węzła cieplnego 
w budynku nr 30 znajdującego się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 
położonego na działce 1478/4 obręb nr 19 m. Koszalin, będącego w trwałym zarządzie 
Zamawiającego 

2. Przedmiotem umowy, którego zakres szczegółowo określa Program funkcjonalno – użytkowy 
„Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin cz. 2 (dokumentacja projektowa technologii węzła 
cieplnego wraz z robotami instalacyjnymi)” stanowiący załącznik nr 1 do umowy, jest 
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu 
Zamawiającego koniecznych uzgodnień i opinii niezbędnych do prawidłowej realizacji 
zadania.  
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§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami, w tym techniczno – budowlanymi. 

2. Sporządzona przez Przyjmującego zamówienie dokumentacja projektowa powinna 
odpowiadać założeniom zawartym w Programie funkcjonalno – użytkowym „Rozbudowa 
krytej strzelnicy w m. Koszalin cz. 2 (dokumentacja projektowa technologii węzła cieplnego 
wraz z robotami instalacyjnymi)”, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, a także zgodna 
z „Warunkami Technicznymi nr 106/2018 przyłączenia obiektu do miejskiej sieci 
ciepłowniczej” z dnia 03.12.2018 r. stanowiącymi załącznik nr 6 do załącznika nr 1 do umowy 
oraz „Wytycznymi MEC Koszalin do projektowania, wykonawstwa i odbioru węzłów i sieci 
ciepłowniczych – 05.2018 r.” stanowiącymi załącznik nr 7 do załącznika nr 1 do umowy, oraz 
powinna zostać uzgodniona z Miejską Energetyką Cieplną Sp. z o.o. w Koszalinie. 

3. Przyjmujący zamówienie wykona następujące ilości dokumentacji projektowej:  

1) projekt budowlano – wykonawczy do zgłoszenia robót – 4 egzemplarze,  

2) przedmiar robót – 2 egzemplarze, 

3) kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze,  

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze. 

4. Do kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej, o której mowa w ust. 3, 
zostanie dołączona wersja elektroniczna na nośniku w postaci np. dysku CD-ROM, DVD-
ROM lub PENDRIVE w dwóch egzemplarzach: 

1) w wersji edytowalnej – pliki np. rysunki – format DWG, kosztorysy – format Rodos, opisy 
– MS Word, 

2) w wersji nieedytowalnej – opisy, rysunki, kosztorysy – pliki PDF. 

5. Przez formę elektroniczną w formacie PDF, o której mowa w ust. powyżej należy rozumieć 
zeskanowane, kompletne opracowania zgodnie z ust. 4, tj. zawierające podpisy, pieczęcie 
oraz wymagane uzgodnienia. 

6. Przedmiot umowy będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu 
na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę Pzp, w związku z tym jej kompletność, 
zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu. Dokumentacja 
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny służyć 
do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia oraz ustalenia wartości zamówienia 
na roboty budowlane. 

7. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 6, poprzez 
udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania Wykonawców robót budowlanych 
dotyczących dokumentacji, o której mowa w ust. 3 i 4 oraz do uzupełniania ewentualnych 
braków w tejże dokumentacji – w terminie do 1 dnia od przesłania ich przez Zamawiającego, 
a w przypadkach skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Przyjmujący 
zamówienie wykona na własny koszt ewentualne dodatkowe poprawki w dokumentacji 
wynikające z udzielonych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 

8. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany w wykonanej dokumentacji, o której mowa w ust. 3 
i 4, do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. 
Dokumentacja projektowa musi określać technologię robót, parametry techniczne 
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i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i urządzeń. W dokumentacji projektowej 
nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło 
lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 
lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą 
konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem 
możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane 
w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu 
„lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów 
lub technologii równoważnych.  

9. Po wykonaniu umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest bezwzględnie zwrócić 
Zamawiającemu wszystkie wydane przez Zamawiającego dokumenty i materiały, w terminie 
10 dni po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 6. 

§ 3 

1. Przedmiot umowy winien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa Prawo budowlane” 
oraz w aktach wykonawczych, w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z  2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), zwaną 
dalej „ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych” a także Polskimi Normami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami poczynionych uzgodnień. 

2. Przyjmujący zamówienie wraz z dokumentacją projektową i niezbędnymi uzgodnieniami złoży 
pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z warunkami 
umowy i z poszanowaniem praw autorskich i praw pokrewnych innych osób oraz że zostaje 
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także jest wolna 
od wad fizycznych i prawnych.  

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zapoznał się z Programem funkcjonalno – 
użytkowym „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin cz. 2 (dokumentacja projektowa 
technologii węzła cieplnego wraz z robotami instalacyjnymi)”, o którym mowa w § 1 ust. 2, nie 
wnosi  uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie może powierzyć wykonanie prac projektowych innej osobie tylko 
za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

§ 4 

Przedstawiciele stron 

1. Do spraw związanych z realizacją umowy ze strony Zamawiającego zostali wyznaczeni:                    

a) ……………………………….. , nr tel. ……………… – w zakresie branży sanitarnej, 

b) ……………………………..… , nr tel. ……………… – w zakresie branży elektrycznej. 

2. Do spraw związanych z realizacją umowy ze strony Przyjmującego zamówienie zostali 

wyznaczeni: 

a) projektant o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych 

i wentylacyjnych (branża sanitarna) – …………………… , nr tel. ……………… , 
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b) projektant o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych (branża elektryczna) – …………………… , nr tel. ……………… . 

3. Projekty budowlano – wykonawcze wchodzące w skład dokumentacji projektowej zostaną 
wykonane oraz sprawdzone (jeśli będzie to wymagane przepisami prawa) przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalności oraz wpisane na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).  

4. Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej (strona tytułowa, opis i rysunki) będą 
opatrzone oryginalnymi podpisami właściwych projektantów i osób sprawdzających (jeśli 
sprawdzenie projektu będzie wymagane przepisami prawa), o których mowa w ust. 3 oraz 
pieczęciami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 5 

Autorskie prawa majątkowe (pola eksploatacji) 

1. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy wykonana na podstawie niniejszej umowy 
podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

2. Przyjmujący zamówienie przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 7 ust. 2 umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający nabywa wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 
i rozporządzania przedmiotem umowy w całości lub fragmentach, bez ograniczeń na cały 
czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: 

1) w zakresie wykorzystania i zastosowania przedmiotu umowy do inwestycji wskazanej 
w § 1 ust. 1; 

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy w całości lub części 
bez ograniczeń ilościowych – powielanie, odtwarzanie, wytwarzanie oraz utrwalanie 
określoną techniką egzemplarzy przedmiotu umowy, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i wprowadzanie do pamięci 
komputera: 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy 
utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian bez ograniczeń; 

5) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż wyżej określony – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie w całości 
lub w części bez ograniczeń ilościowych, a także publiczne udostępnianie przedmiotu 
umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej 
przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity; 

6) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 
administracyjnych lub na potrzeby kontroli. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych staje się skuteczne w dniu przekazania 
przedmiotu umowy lub dowolnej jego części zgodnie z umową Zamawiającemu. W przypadku 
gdyby Przyjmujący zamówienie nie był uprawnionym do części praw autorskich, Przyjmujący 
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zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia skutecznego przeniesienia autorskich praw 
majątkowych na rzecz Zamawiającego w zakresie przewidzianym niniejszą umową. 

5. Przyjmujący zamówienie przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody 
na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w art. 2 i art. 46 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Zamawiający ma prawo 
dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywanie opracowań, skrótów, streszczeń, 
tłumaczeń na dowolny język oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, której dotyczy przedmiot 
umowy dokonywania zmian i adaptacji, dostosowania oraz korzystania z tych opracowań 
i rozporządzania nimi na podstawie umów zawartych z ich wykonawcami. Strony 
jednocześnie potwierdzają, że prawa autorskie do wszelkich przeróbek i adaptacji (w tym 
prawo do korzystania z nich i dysponowania nimi) będą stanowiły wyłączną własność 
Zamawiającego. Przyjmujący zamówienie w imieniu własnym oraz w imieniu faktycznego 
autora prac, udziela zgody Zamawiającemu i jego następcom prawnym na wprowadzenie 
zmian, bez udziału Przyjmującego zamówienie i autora prac, do przedmiotu umowy 
oraz wszelkich obiektów powstałych na ich podstawie w ramach inwestycji, w postaci 
budynków i pomieszczeń do bieżących potrzeb Zamawiającego. Postanowienie to obejmuje 
również modyfikacje opcjonalne niewynikające z wymogów natury technicznej, 
technologicznej lub funkcjonalności. Strony uzgadniają, że cena za przeniesienie zależnych 
praw autorskich majątkowych została wliczona do wynagrodzenia, o którym mowa w § 7     
ust. 2 umowy. 

6. Przyjmujący zamówienie ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób 
trzecich w przypadku naruszenia przez Wykonawcę cudzych praw autorskich w związku 
z realizacją przedmiotu umowy. 

7. Przyjmujący zamówienie przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych, 
łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworem 
wytworzonym w ramach projektu pn. „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin – cz. 2” 
(w zakresie dokumentacji projektowej technologii węzła cieplnego). 

8. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przedmiot umowy przekazany Zamawiającemu 
protokołem odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 6 nie narusza praw autorskich osób trzecich. 
Strony ustalają, że gdyby okazało się. iż osoba trzecia zgłasza roszczenia dotyczące praw 
autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia 
innych przepisów prawa związanych z wykonanym przedmiotem umowy, Przyjmujący 
zamówienie, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz 
wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub przystąpi do postępowania 
sądowego toczonego w stosunku do Zamawiającego oraz zaspokoi wszelkie związane z tym 
roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego zwróci Zamawiającemu całość 
pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty 
procesu i obsługi prawnej.  

9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, 
w imieniu własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych stanowiących 
elementy przedmiotu umowy. 

§ 6 

Termin wykonania i przekazanie przedmiotu umowy 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 13.12.2019 r. 
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2. Przyjmujący zamówienie przekaże Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania 
dokumentację projektową, o której mowa w § 2 ust. 3 i 4, w celu sprawdzenia 
przez Zamawiającego. Przekazana dokumentacja projektowa winna być uzgodniona 
z Miejską Energetyką Cieplną Sp. z o.o. w Koszalinie 

3. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych może wnieść uwagi do przekazanej przez 
Przyjmującego zamówienie, dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 3 i 4. 
W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego Przyjmujący zamówienie uwzględni je 
w dokumentacji projektowej w ciągu 5 dni roboczych. Za pierwszy okres wyznaczony 
na wniesienie poprawek nie będą naliczone kary umowne. 

4. W przypadku niedokonania uzupełnień bądź poprawek w trybie określonym w ust. 3 przez 
Przyjmującego zamówienie w przekazanych do uzupełniania bądź poprawy przedmiotu 
umowy, za okres, w którym Przyjmujący zamówienie będzie dokonywał powtórnego 
uzupełnienia bądź poprawiania dokumentacji naliczone będą kary jak za zwłokę w wykonaniu 
dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 3 i 4, określone w § 10 ust. 1 pkt 1) umowy, do czasu 
przekazania Zamawiającemu uzupełnionej bądź poprawionej dokumentacji. 

5. W przypadku zwrotu niewłaściwie uzupełnionej bądź poprawionej dokumentacji, o której 
mowa w § 2 ust. 3 i 4, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Przyjmującego 
zamówienie. W tym przypadku będzie miał zastosowanie zapis § 10 ust. 1 pkt 3) umowy. 

6. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi, na podstawie protokołu odbioru, po sprawdzeniu 
dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 3 i 4 i uwzględnieniu ewentualnych uwag 
Zamawiającego. Protokół odbioru dokumentacji projektowej zostanie sporządzony przez 
strony umowy w terminie 10 dni od dnia dostarczenia kompletnej i zaakceptowanej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej 

7. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego. 

§ 7 

Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Przyjmującemu zamówienie 
wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Przyjmującego zamówienie, 
stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie wynosi ………. zł (słownie:………..), w tym 
obowiązujący podatek VAT, i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy. 

3. W przypadku nie uwzględnienia przez Przyjmującego zamówienie, nawet bez własnej winy, 
wszystkich kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach 
określonych niniejszą umową, ewentualnie powstałe różnice stanowią element ponoszonego 
przez Przyjmującego zamówienie ryzyka i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia, 
o którym mowa w ust. 2. 

4. Wynagrodzenie umowne Przyjmującego zamówienie nie podlega waloryzacji. 

§ 8 

Warunki płatności 

1. Podstawą do wystawienia faktury, będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokołu 
odbioru przedmiotu umowy stwierdzający prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu 
umowy. 
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2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie przysługujące Przyjmującemu zamówienie zostanie przekazane na jego 
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 
trzecią. 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Przyjmujący zamówienie przejmuje pełną odpowiedzialność za fachowe, zgodne 
z najnowszym stanem wiedzy i techniki oraz odpowiadające przyjętym zasadom sztuki 
budowlanej i przepisom prawa wykonanie przedmiotu umowy i zgodność z normami oraz 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w załącznikach do umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych 
i prawnych.  

3. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy, tj. podpisania 
protokołu odbioru. 

4. Przyjmujący zamówienie niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
za wady. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

5. Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Przyjmującego zamówienie 
z odpowiedzialności za wady, jeżeli Zamawiający zawiadomił o nich Przyjmującego 
zamówienie przed upływem okresu wskazanego w ust. 3. 

§ 10 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Przyjmujący 
zamówienie zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa 
w § 6 ust. 1, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2, za każdy 
dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2; 

2) w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 7 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po upływie terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad i braków; 

3) w przypadku nie wywiązywania się w terminie ze zobowiązań zawartych w § 2 ust. 7, 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2, za każdy dzień 
opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2; 

4) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Przyjmujący zamówienie, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2.  

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
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1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 
i 499 Kodeksu cywilnego ewentualnej wierzytelności tytułem kary umownej, o której mowa 
w ust. 1, ze swej wierzytelności tytułem wynagrodzenia. Jednocześnie Przyjmujący 
zamówienie oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, 
ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującego jego 
nieważnością. 

5. Zamawiający oświadcza, że wystawi Przyjmującemu zamówienie notę w terminie 21 dni 
od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej 
w przypadku zaistnienia sytuacji, której mowa w ust. 4. 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy przed upływem 
okresu, na jaki została zawarta, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w następujących 
przypadkach: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach; 

2) w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 5; 

3) gdy Przyjmujący zamówienie realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy 
lub sprzeczny z umową; 

4) wystąpienia realnego zagrożenia nie zrealizowania przedmiotu umowy, z przyczyn 
leżących po stronie Przyjmującego zamówienie; 

5) powierzenia wykonania prac projektowych innej osobie bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 wymaga pisemnego uzasadnienia. 

§ 12 

RODO 

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie oraz uzyskanych w wyniku jej 
realizacji jest każda ze Stron umowy zgodnie z właściwością z niej wynikającą – ze strony 
Dającego zlecenie – Komendant Centralnego Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej 
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w 75–531 Koszalinie ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 92, ze strony Przyjmującego zamówienie – …………………………, 
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ……………………………... Powyższe dane 
osobowe zbierane są przez Strony umowy wyłącznie w celu ich przetwarzania na potrzeby 
realizacji umowy.  

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą udostępnione odbiorcom danych 
w rozumieniu przepisów rozdziału V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.  

3. Strony umowy zapewnią, każda we własnym zakresie, pełną ochronę danych osobowych 
podanych w umowie i uzyskanych w wyniku jej realizacji oraz zgodność z przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w trakcie realizacji umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że wykonanie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

5. Przyjmujący zamówienie przekaże klauzule obowiązku informacyjnego osobom wskazanym 
w treści umowy oraz innym osobom jeżeli uzyska ich dane w ramach realizacji umowy. 

§ 13 

Zmiana umowy 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14 

Dokumenty do umowy 

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi z nią integralną całość, są następujące 
dokumenty: 

1) załącznik nr 1 – Program funkcjonalno – użytkowy „Rozbudowa krytej strzelnicy 
w m. Koszalin cz. 2 (dokumentacja projektowa technologii węzła cieplnego wraz 
z robotami instalacyjnymi)” wraz z załącznikami; 

2) załącznik nr 2 do umowy – Formularz ofertowy Przyjmującego zamówienie; 

3) załącznik nr 3 do umowy – Klauzula obowiązku informacyjnego; 

4) załącznik nr 4 do umowy – Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy: 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986, z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. 
zm.); 

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. 
zm.); 

4) innych obowiązujących aktów prawnych, w zakresie wynikającym z zawartej umowy. 
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2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Przyjmującego zamówienie. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE: 

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

  

    UDZIELAM  
KONTRASYGNATY: 

 

 

………………………………………..………………… 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 3 egzemplarzach: 

 egz. nr 1 i 2 – Zamawiający,  
 egz. nr 3 – Przyjmujący zamówienie.  


