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Umowa Nr ................................... /WZÓR/ 

Zawarta w dniu  ................... w Bydgoszczy pomiędzy: 

Agencją Mienia Wojskowego 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A, NIP 526-10-38-122,                    

Oddział Regionalny w Bydgoszczy ul. Gdańska 163A                                                                        

reprezentowaną przez: 

 

1) Dyrektor - ………………………………………………… 

 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

 

a  

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

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

NIP ………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

 

1) ………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 
do wykonania zadanie pod nazwą: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy obiektu magazynowego 

przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy” 

 

2. Przedmiot umowy, szczegółowy zakres, sposób i warunki wykonania  przedstawiają, stanowiące 

integralną część umowy: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ; 

2) Oferta Wykonawcy. 

3. Zamawiający oświadcza, że dla nieruchomości, której dotyczy niniejsze zadanie, posiada prawo do 

dysponowania terenem na cele budowlane wynikające z tytułu własności. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obiektem, którego dotyczy przedmiot umowy, zapisami OPZ 

i uznaje je za wystarczającą podstawę do wykonania zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie ze złożoną ofertą, zawartą umową oraz 

postanowieniami OPZ z należytą starannością, z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz 

posiadanymi uprawnieniami. 
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§ 2 
Terminy realizacji umowy. 

1. Strony umowy ustalają wykonanie przedmiotu umowy w następujących terminach: 

1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy. 

2) Wykonanie dokumentacji projektowej [ust. 3.1 p. od 2) do 14) OPZ] nastąpi w 

terminie ..….... dni od daty podpisania umowy. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie § 2 ustęp 1 punkt 2) strony uznają: 

- złożenie w siedzibie Zamawiającego kompletu opracowań wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót, 

3. Po przekroczeniu terminu określonego w §2 ust. 1 p. 2) Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do przedłużenia terminu realizacji umowy, z powodu wystąpienia siły 

wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie posiadające swojego źródła wewnątrz 

jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia 

powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom. 

5. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli 

Wykonawca w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego 

wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem. 

6. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje, czy i o ile 

przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa prac,                                   

jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania 

prac lub ich części, tempo robót, zdaniem Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe zakończenie 

robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn zaniedbania lub 

niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. Powyższe podlegają naprawie lub usunięciu na koszt 

i ryzyko wykonawcy. 

§ 3 
Wynagrodzenie umowne. 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto:  ........................................ zł. 
(słownie brutto:  .................................................................. złotych). 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą kwoty wymienionej w ust. 2 p.1) 

nastąpi w dwóch etapach, tj. 

 

a) 70% kwoty zostanie rozliczone po dostarczeniu Zamawiającemu kompletu opracowań 

wchodzących w zakres przedmiotu umowy wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o uzyskanie 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót, 

b) 30% kwoty zostanie rozliczone po dostarczeniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę lub po 

upływie terminu przewidzianego na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

przez właściwy organ (o ile organ nie wniesie sprzeciwu). 
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3. Strony ustalają, że wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich usług, robót, materiałów urządzeń i 

uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a także koszty pozostałych czynności, 

będących obowiązkiem Wykonawcy zgodnie z zapisami OPZ. 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta wynikałaby 

z niestarannego obliczenia ceny oferty. 

5. Podstawą do wystawienia faktury za opracowania projektowe jest pisemny protokół, o którym mowa 

w § 7 umowy , a za czynności nadzoru autorskiego karta nadzoru. 

6. Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą następować będzie po wykonaniu 

i odbiorze przez Zamawiającego każdej z części przedmiotu umowy, 
wymienionych w § 3 ust. 2. 

7. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury VAT do kancelarii Oddziału 

Regionalnego AMW Bydgoszcz. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

8. Nabywcą jest osoba prawna tj.: Agencja Mienia Wojskowego 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 

26a, NIP 526-10-38-122, Oddział Regionalny w Bydgoszczy, 85-915 

Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 a. 

9. Adresatem jest: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, 

85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 a. 

9. Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy 

zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publicznoprawnym (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Typ numeru PEPPOL - NIP, Numer 

PEPPOL - 9670002543 

9. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy, na który dokonywany będzie 

przelew został zgłoszony do Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

§4 

Przedstawiciele stron 

1. Osobami upoważnionymi w zakresie wykonywania obowiązków umownych ze strony 

Zamawiającego będą inspektorzy nadzoru: 

 

- ………………………., telefon: ………………, e-mail: ………………………. 

- ………………………., telefon: ………………, e-mail: ………………………. 

- ………………………., telefon: ………………, e-mail: ………………………. 

-  

2. Do kierowania pracami z ramienia Wykonawcy wyznacza się:  ........................................... , 

telefon; ............................ , e-mail: .........................................................................................  

3. Dopuszcza się zmiany przedstawicieli stron na podstawie oświadczenia woli, bez sporządzania 

aneksu do umowy. 
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§ 5  

Prawa autorskie 

1. Strony postanawiają, że z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru opracowania, które 

będzie utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Zamawiający 

nabywa całość autorskich praw majątkowych do opracowania stworzonego na jego zlecenie w 

ramach niniejszej umowy oraz wyłączne prawa do zezwolenia na wykonanie zależnych praw 

autorskich do opracowania i przenoszenia praw nabytych na podstawie niniejszej umowy na inne 

osoby wraz z prawem do dokonywania zmian w opracowaniu oraz z prawem własności 

egzemplarzy opracowania - bez wynagrodzenia, na co zgodę wyraża Wykonawca. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym ustępie uprawniać 

będzie Zamawiającego do nieograniczonego w czasie rozporządzenia i korzystania z opracowania 

w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: 

a/ utrwalenie i zwielokrotnienie utworów dowolna techniką i w dowolnej formie, w tym w 

szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, w 

tym w szczególności na płytach CD i DVD, w dowolnej ilości egzemplarzy, a także 

rozpowszechnianie tych egzemplarzy, 

b/ wprowadzenie do pamięci dowolnej ilości komputerów, 

c/ wprowadzenie i udostępnienie w sieci internet, intranet i innych sieciach komputerowych, 

d/ publiczne udostępnianie w sposób umożliwiający każdemu dostęp w czasie i miejscu przez 

niego wybranym, wraz z prawem do wykonywania i zezwolenia na wykonanie autorskich praw 

zależnych w tym do: 

• łączenie opracowania oraz jego fragmentów z innymi utworami, także takimi które nie powstały 

w wyniku działań Wykonawcy, 

• swobodnego używania opracowania i korzystania z niego oraz jego pojedynczych elementów w 

zakresie działalności Zamawiającego, 

• prawa przeniesione na podstawie niniejszej umowy zarówno w odniesieniu do całości projektu jak 

i w odniesieniu do jego części składowej nie podlegają pośrednictwu żadnej organizacji 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przedmioty umowy Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego prawo własności wszystkich nagranych nośników, na których przedmiot 

umowy został utrwalony. 

4. Wykonawca gwarantuje, iż opracowania będące przedmiotem umowy nie będą naruszały żadnych 

praw osób trzecich, w szczególności ewentualnych podwykonawców. 

5. W przypadku gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do 

utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom i podwykonawcom, 

Wykonawca spowoduje, że wszelkie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego 

wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe, prawa zależne na 

Zamawiającego w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie, jak i udzielą Zamawiającemu 

niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń na 

wykonywanie praw zależnych, tj. rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych. 

6. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić od odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu 

wszelkich szkód, jakie Zamawiający poniesie wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich w 

wyniku korzystania z przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 
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§6 
Kary umowne 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 

ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w terminie opisanym w § 2 ustęp 1-                                    

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę                                       

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy, 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Naliczone kary umowne mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w zawiązku z COVID-19 przez 90 dni od 

dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni Zamawiający nie potrąci kar umownych, o 

których mowa w ust. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile zdarzenie w związku z którym zastrzeżono 

te kary nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

§7 
Gwarancja i rękojmia 

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §9 ust. 4. 

§8 
Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym 

mowa w § 1, w terminie określonym w § 2 umowy. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w wymaganej ilości egzemplarzy 

(zgodnie z OPZ), wraz z oświadczeniem o jej kompletności. 

3. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 

4. Dowodem wykonania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 

Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

5. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy, zostanie zaopatrzona w wykaz opracowań 

oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

6. Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przedmiotu umowy. 

7. Jeżeli wykryte zostaną wady odebranych opracowań, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad 
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na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego w spisanym na tę okoliczność 

protokole, podpisanym przez strony. 

8. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w trakcie realizacji projektu - Wykonawca 

zobowiązuje się do ich usunięcia w bezzwłocznym terminie bez względu na wysokość kosztów z tym 

związanych. Koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej pokryje w całości Wykonawca. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy, w tym za wady zmniejszające jego 

wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie. 

10. W przypadku braku usunięcia wad przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający uprawniony jest do zlecenie ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

§9 
Zmiany w umowie 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§10 
Inne postanowienia umowy 

1. Strony niniejszej umowy nie będą ponosiły odpowiedzialności, jeżeli wykonanie któregokolwiek z 

jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy zostanie opóźnione 

lub nie dojdzie do skutku z powodu zaistnienia siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenie, którego wystąpienie jest od nich niezależne i dotyczy: 

klęski żywiołowej, pandemii, ataku terrorystycznego. 

3. Każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony o zajściu przypadku 

siły wyższej. Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonanie swoich 

obowiązków wynikających z umowy w takim zakresie, w jakim to jest możliwe, jak również musi 

podjąć wszelkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie 

wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. 

4. W przypadku ustania siły wyższej strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków 

chyba, że wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest świadom ograniczeń, jakie na dzień podpisania umowy spowodował 

koronawirus i uwzględnił te ograniczenia podpisując niniejszą umowę. 

6. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o dalszym wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 

7. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o których mowa w ust. 6 mniejszego 

paragrafu oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie 

niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mógłby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 

kontrolnych; 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 
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związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 

marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U z 2020 r., poz. 374 ze zm.); 

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do 

sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

e) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

8. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID- 19 na należyte wykonanie 

tej umowy. 

9. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6, 7 i 

8 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7, na 

należyte wykonanie tej umowy. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, 

termin liczony jest od dnia ich

otrzymania. 

10. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą 

wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą 

dokonać zmiany umowy w sytuacji, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki: 

1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 

2) wartość zmiany nie przekracza wartości 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie. 

11. Zamawiający po spełnieniu warunków wynikających z przepisów art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli 

dotyczą one m. in.: 

1) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, jeżeli jego niedochowanie wynika z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, 

2) zmiany sposobu wykonania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3) zmiany zakresu Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości 

przedmiotu zamówienia i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o ile 

wzrost wynagrodzenia spowodowany kolejną zmianą nie przekroczy 50%wartości 

pierwotnej umowy. 

12. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności 

oraz pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. 

§11 

Postanowienia końcowe. 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał Sąd właściwy dla 

miejsca siedziby Oddziału Zamawiającego. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru korespondencji w sprawach związanych 

z wykonaniem postanowień niniejszej umowy pod adresem:  ..........................................  

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, 

numeru telefonu, maila. 

4. Strony postanawiają, iż pisma kierowane na wskazany adres, uważa się za doręczone po 

upływie 14 dni od dnia złożenia pod tym adresem awizo. 

5. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody obu 

stron. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

Zamawiający               Wykonawca 

       1 .............................                                                       1 ............................  
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