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Znak: AG-I.272.2.11.2017                                                                                     Załącznik nr 5 do Zapytania 

 

UMOWA Nr ……………………….. 

                                                                       (Projekt umowy) 

 

zawarta w dniu ………………… r. w Kielcach pomiędzy:  

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

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

zwanym dalej „Zamawiającym,” 

reprezentowanym przez: 

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

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

a 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: Opracowanie 

ekspertyzy technicznej wraz z opinią sprawdzającą audyt energetyczny i dokumentację projektową dla 

zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne i robotami 

towarzyszącymi” znak sprawy: AG-I.272.2.11.2017, zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ekspertyzę techniczną wraz z opinią 

sprawdzającą audyty energetyczne, dokumentację projektową i wykonane roboty budowlane dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 

wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne i robotami towarzyszącymi” i przekazania 

Zamawiającemu ww. dokumentów w wersji papierowej (3 egzemplarze) i wersji elektronicznej edytowalnej 

(1 egzemplarz) oraz na nośnikach optycznych (płyty CD lub DVD). Poszczególne elementy opracowania 

powinny być zapisane w odrębnych plikach w formacie PDF. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej 

dokumentacji. 
3. W zakres przedmiotu umowy wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę w razie konieczności 

wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia  

i zapłacie za jego wykonanie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów i badań na potrzeby 

opracowania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia. 

5. Oferta Wykonawcy oraz Zapytanie ofertowe stanową integralną część niniejszej umowy.  

 

§ 2 

1. Zakres prac zleconych Wykonawcy obejmuje m.in.: 
1) Opracowanie opinii weryfikującej audyty energetyczne wykonane w 2011 roku obejmujące 

budynki „A”, „B”, „C-1”;  
a) sprawdzenie czy przyjęte rozwiązania w audytach energetycznych spełniają wymagania określone 

standardem w ramach projektu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
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Gospodarki Wodnej pt.„ System Zielonych Inwestycji- Zarządzanie Energią w budynkach użyteczności 

publicznej ” i czy spełniają wymogi uzyskania efektu ekologicznego w budynku „A”w wysokości 89,98 

%, w budynku „B” w wysokości 80,71 %, budynku „C-1” w wysokości 90,99 % i czy były możliwe do 

osiągnięcia; 

2) Opracowanie opinii w zakresie dokumentacji projektowej obejmującej: 

a) sprawdzenie zgodności lub niezgodności, z podaniem opisu ewentualnych niezgodności wykonania 

dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne i 

robotami towarzyszącymi” z audytami energetycznymi wykonanymi w 2011 roku dla budynków ŚUW 

„A”, „B”, „C-1” i sztuką budowlaną; 

b) sprawdzenie czy projekt techniczny umożliwiał osiągnięcie założonych wskaźników dla uzyskania 

efektu ekologicznego dla budynków „A”, „B”, „C-1”; 

c) sprawdzenie czy dokumentacja projektowa jest zgodna ze sztuką budowlaną w zakresie przyjętego 

rozwiązania systemu grzania i chłodzenia oraz wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej; 

d) zweryfikowanie założeń audytu i uzyskania zakładanych w audycie efektów w odniesieniu do  branż: 

A. konstrukcyjno- budowlanej; 

B. architektonicznej; 

C. sanitarnej (wentylacja mechaniczna, klimatyzacja); 

D. elektrycznej; 

e) wykonanie obliczeń strat ciepła, przeliczenia wydajności urządzeń zainstalowanych w budynkach 

ŚUW (jednostki zewnętrzne - gazowe pompy GHP marki PANASONIC wraz z jednostkami 

wewnętrznymi kanałowymi marki PANASONIC, instalacją wentylacji mechanicznej z rekuperacją 

marki KOMFOVENT) 

3) Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie wykonanych robót budowlanych obejmującą 

inwestycję pn.: „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego urzędu wojewódzkiego 

w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne i robotami 

towarzyszącymi” dla branż konstrukcyjno- budowlanej, architektonicznej, sanitarnej (wentylacja 

mechaniczna nawiewno – wywiewna, system grzania i chłodzenia), elektrycznej. 

a) ocena wykonania robót budowlanych z punktu widzenia założonych efektów ekologicznych  

w audytach energetycznych z 2011 roku dla budynków „A”, „B”, „C-1”;  

b) wskazanie zgodności bądź niezgodności, z dokumentacją projektową powykonawczą mającą wpływ 

na uzyskanie końcowego efektu ekologicznego, 

c) sporządzenie wniosków i zaleceń końcowych ze wskazaniem ewentualnych rozwiązań zamiennych 

lub usprawniających istniejący układ wentylacji mechanicznej, grzania i chłodzenia 

d) ekspertyzę należy przygotować w oparciu o oględziny budynku, badania, odkrywki na koszt 

Zamawiającego w obecności Wykonawcy robót oraz ma ona zawierać dokumentację fotograficzną.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania. Uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia są załączniki nr 1-3 do opisu przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

1. Opracowania, o których mowa w § 2 winny spełniać w szczególności wymogi określone w: 

a) ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.); 

b) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.); 

c) obowiązujących normach   

d) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności 

energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2012 poz. 962) 
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§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) udostępnienie dokumentów i danych niezbędnych do wykonania prac zleconych Wykonawcy, będących   

w posiadaniu Zamawiającego, 

b) udzielania wyjaśnień i informacji niezbędnych do opracowania dokumentacji, będącej przedmiotem 

umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z postanowieniami OPZ, oferty 

złożonej w trakcie postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego, aktualną wiedzą techniczną                    

i wszelkimi normami mającymi zastosowanie w niniejszym przypadku, 

b) dokonanie wizji lokalnej budynków, w których były wykonane roboty budowlane, o których mowa w OPZ 

(jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym), 

c) zachowanie w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem 

niniejszego zamówienia, 

d) pisemnego zgłoszenia wszelkich okoliczności, które stwierdzi przy wykonywaniu przedmiotu umowy,                        

a mających wpływ na zakres opracowania i cel, któremu ma ono służyć, 

e) zorganizowanie bieżących konsultacji z Zamawiającym w trakcie opracowania dokumentacji, jak również 

udział w naradach na pisemne wezwanie Zamawiającego w celu omówienia przyjętych ustaleń, 

f) przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac,  

w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania.  

 

§ 5 

1. Z chwilą wydania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których 

dokumentacja została utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do dokumentacji (przedmiotu umowy) na 

wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 

a) kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji, gromadzenia danych, w całości lub we fragmentach bez 

żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, 

zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej i innych, 

a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

b)  publikowania opracowań w mediach i Internecie, publikację dokumentacji w wersji pisemnej i w wersji 

elektronicznej, 

c) emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet  

i inne środki masowego przekazu, 

d) obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do 

obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych 

publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej, 

e) wykorzystania dokumentacji do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania  

z dokumentacji dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań, 

f) wykorzystania dokumentacji przez Zamawiającego do wszelkich postępowań sądowych, przed organami 

postępowania przygotowawczego lub organami administracji.  

2. Wykonawca oświadcza, iż osoby uczestniczące w opracowywaniu dokumentacji będącej przedmiotem 

zamówienia, bezterminowo zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do 

dokumentacji oraz wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

dokumentacji, w szczególności wyrażają zgodę na: 

a) wprowadzanie zmian do dokumentacji, 

b) sprawowanie nadzoru przez inny podmiot, 
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c) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji w całości lub w części samodzielnie lub  

w połączeniu z innymi utworami, 

d) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji w całości lub w części samodzielnie lub  

w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją zadania, 

udzielaniem informacji oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

3. W chwili wydania dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t. j. z 2016 r. poz. 666 ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a 

także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z 

utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim,  

w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych, 

b) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których mowa  

w § 5 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie 

współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich. 

5. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 3 - 6 

korzystanie z dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa 

majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot 

poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej 

szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania 

przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia  

z tytułu niniejszej umowy. 

6. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz 

następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji przepisami oraz normami  i normatywami. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na 

inny podmiot. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji 

zlecenia głównego jak za własne działania. 

3.  W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 

 

§ 7 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach  w wypełnianiu 

zobowiązań umownych podczas wykonywania usługi. 

 

§ 8 

1. Termin realizacji zadnia: 90 od dnia podpisania umowy. 

2. Termin realizacji zadania obejmuje wykonanie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia                           

i przedłożenie jej do Zamawiającego  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane zadanie zgodnie z niniejszą umową w siedzibie 

Zamawiającego. 
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§ 9 

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie 

........................... złotych brutto (słownie złotych: ........................................................................................)   

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie na realizację całości   

przedmiotowego zamówienia. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy i nie ulega zmianie.  

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie uregulowane przez Zamawiającego przelewem w terminie  

do 21 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na wskazane  

konto Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony umowy protokół 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, nie zawierający wad przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT na: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP nr: 657-02-43-056, Regon: 000514265. 

 

§ 10 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak 

również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszystkich danych i informacji 

o których powziął wiedzę z związku z realizacją niniejszej umowy. Powyższe obejmuje również obowiązek 

zachowania w tajemnicy w/w danych przez osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji 

zamówienia.  

 

§ 11 

1. Przekazanie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni od daty przekazania przez 

Wykonawcę dokumentacji, o której mowa § 11 pkt 1, na podstawie protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia.  

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wadliwości wykonanej pracy Zamawiający powiadamia o tej 

wadliwości Wykonawcę w terminie 3 dni od daty ujawnienia wady lub uwagi.  

4. Ujawnione wady i uwagi Wykonawca usunie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez 

Zamawiającego, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszystkie wady i uwagi wykryte w trakcie procedury odbioru,  

w terminie o którym mowa w ust. 4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przekazane 

Wykonawcy wady i uwagi nie zostały usunięte w całości a Wykonawca pozostawał będzie w opóźnieniu  

zostaną mu naliczone kary zgodnie z § 14 ust.1 lit. c przedmiotowej umowy. 

6. Po uwzględnieniu uwag i usunięciu wad, o których mowa w ust. 4, ewentualnie przy braku zastrzeżeń, 

zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron protokół odbioru końcowego. 

7. Do dokumentacji Wykonawca załączy pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie                

z umową, obowiązującymi przepisami i normami, jakie są stosowane przy realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

8. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe i kompletne 

opracowanie dokumentacji i obowiązku usunięcia wad i uwag; ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 
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§ 12 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 13 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na   

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku zmiany osób, przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki w określone w Zapytaniu ofertowym. 

2. Zmiana umowy nastąpi z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy, w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy 

o przyczynie zmiany. 

 

§ 14 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy będą stanowić kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w  wysokości 10 % łącznej kwoty brutto 

wynagrodzenia określonej w  § 9 ust. 1 umowy,  

b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dokumentacji w stosunku do terminu określonego  

w § 8 ust.1 w wysokości 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy 

dzień opóźnienia,  

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - w wysokości 0,5% 

kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% łącznej kwoty brutto 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, potrącenie jest 

dopuszczalne, także w stosunku do wierzytelności niewymagalnych. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach  kodeksu cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy  

o przyczynie odstąpienia w razie:  

a) wykonywania  przez Wykonawcę umowy niezgodnie z istotnymi jej postanowieniami,   

b) przerwania przez Wykonawcę realizacji umowy na okres dłuższy niż 7 dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy 

przyczyna leży po stronie Zamawiającego. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem przyczyny 

odstąpienia. 

 

§ 15 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony. 

 

§ 16 

1. Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy jest Pan/i…….....................................................,    
tel. ………………………. 

2. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pan/i .......................................................,   
tel. ………………………. 
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  § 17 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy. Ochrona  

z tego tytułu rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek 

ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie siedmiu (7) dni od daty zawiadomienia 

Wykonawcy o ich ujawnieniu, bądź innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 2 nie usunie wady, usterki Zamawiający może zlecić 

jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 18 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 

dla Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

  

§ 20 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i jednym 

egzemplarzu dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

............................................                                       ........................................ 
       ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA 
 

 


