
BDG-WAD.2720.143.2018                                                                                   Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 
 
 

PROJEKT UMOWY 
 

UMOWA NR …../……. 
 
zawarta w dniu ……………. w Bydgoszczy pomiędzy: 
......................................................................................................................................., 
NIP: ............................., REGON: ....................................,   
reprezentowanym przez: 
.................................... - .................................... 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
.......................................................................................................................................,  
NIP: ............................., REGON: ....................................,  
reprezentowanym (ą) przez: 
.................................... - .................................... 
zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”. 
 
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów 
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. 
zm.), zawarto umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi polegającej na wykonaniu 
ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku użyteczności publicznej położonego  
w Toruniu przy ul. Adama Mickiewicza 10-16 oraz uzyskanie zatwierdzenia przyjętych w ekspertyzie rozwiązań  
przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej”. 
 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy w terminie do dnia 10.12.2018 r. 

 
§ 3 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 
1) Załącznik nr 1 – kopia Formularza oferty Wykonawcy, 
2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 

 
§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu opracowaną i uzgodnioną z Kujawsko-Pomorskim 
Komendantem Państwowej Straży Pożarnej dokumentację ekspertyzy przeciwpożarowej w ilości:  
- 4 egz. w formie papierowej, 
- 2 egz. na nośniku elektronicznym w formacie *.pdf, *.doc i/lub *.xls (płyta CD – ROM). 

2. Dokumentacja ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej stanowiąca przedmiot umowy zostanie 
zaopatrzona przez Wykonawcę w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest 
wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz że została wydana w stanie zupełnym.  

3. Przed ostatecznym odbiorem prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egz. papierowej dokumentacji 
ekspertyzy, z którą Zamawiający będzie mógł się zapoznać w terminie 4 dni roboczych i przekazać 
Wykonawcy swoje uwagi.  

4. Wykonawca zobowiązuje się poprawić ewentualne zmiany w dokumentacji ekspertyzy na własny koszt  
w terminie 3 dni roboczych od daty zwrócenia jej, po sprawdzeniu, przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający dokona ostatecznego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania 
dokumentacji na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 
§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz 
niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Opracowana ekspertyza musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.:  
1) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2018 poz. 620),  
2) Ustawą z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.),  
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3) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 
poz. 719), 

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), 

5) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 
zapatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030), 

6) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, 
7) wymogami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych, 
8) musi być zgodna z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 

 
§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w Formularzu oferty 
Wykonawcy, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy w łącznej kwocie: 

netto: ……………… zł  
(słownie:……………………………………………………………….), 
brutto: …………..… zł  
(słownie:……………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem w terminie do 21 dni, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej, do siedziby Zamawiającego, 
fakturze VAT (rachunku). 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony Protokół zdawczo-odbiorczy stwierdzający 
dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

 
§ 7 

1. W razie, gdy wykonanie opracowania zostanie przez Zamawiającego przerwane, koszt zrealizowanego 
zamówienia pokryje Zamawiający. Koszt zrealizowanej części zamówienia będzie odpowiadał procentowemu 
zaawansowaniu wykonanych prac.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych: 
1) z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1, liczonej za każdy 
dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% łącznej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1; 

2) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 
jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa  
w § 6 ust. 1; 

3) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa  
w § 6 ust. 1. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy,  
o którym mowa w § 6 ust. 1. 

5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie 
zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej.  

 
§ 8 

1. Stworzone w ramach umowy ekspertyza w zakresie w jakim stanowią utwór podlegają ochronie 
przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2018 r. 
poz. 1293). 

2. Strony zgodnie postanawiają, że z dniem podpisania protokołów przekazania i odbioru ekspertyzy  
Zamawiający nabywa własności tych dokumentów oraz następuje przeniesienie na Zamawiającego 
autorskich praw majątkowych do ekspertyzy jako utworu w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia, 
rozpowszechniania, użycia do wykonania niezbędnych robót, bez konieczności składania w tej sprawie, 
jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez strony umowy. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego do ekspertyzy poprzez korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi sporządzonymi we 
własnym zakresie lub przez inne podmioty oraz przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania dalszych 
zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 
tego paragrafu. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na sporządzanie wszelkich opracowań 
ekspertyzy i jej aktualizacji, w szczególności sporządzania jej przeróbek, zmian lub adaptacji, wraz  
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z prawem do powierzenia takich opracowań osobom trzecim. Zamawiający oświadcza, że opracowania 
ekspertyzy nie będą naruszały ich treści i formy w taki sposób, że więź autora z utworem zostanie 
naruszona.  

5. Wykonawca oświadcza, że ekspertyza nie będzie naruszała jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca 
zobowiązuje się zdjąć z Zamawiającego oraz przejąć pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich,  
w przypadku, gdy okaże się, że prawa autorskie osób trzecich zostały naruszone oraz pokryć tym osobom 
wszelkie straty, koszty, opłaty, wydatki lub inne zobowiązania wynikające z faktu naruszenia lub zwrócić je 
Zamawiającemu, gdyby zostały od niego wyegzekwowane. 

6. Uprawnienia wynikające z umowy w tym zakresie będą przysługiwały Zamawiającemu także po wykonaniu 
umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej - do czasu upływu terminu przedawnienia 
roszczeń. 

7. Prawa, o których mowa w tym paragrafie Zamawiający nabywa na zasadzie wyłączności. Do dnia ich 
przeniesienia Wykonawca będzie je wykonywał wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną i odebraną ekspertyzę, liczoną 
od dnia podpisania przez Strony końcowego Protokołu zdawczo-odbiorczego. 

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć każdą wadę, usterkę lub niezgodność  
z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w ekspertyzie. Wykonawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji według wytycznych 
i potrzeb Zamawiającego. Termin usunięcia wady każdorazowo będzie określany przez Zamawiającego  
w formie pisemnej. 

10. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 24 miesięcy. 
11. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia podpisania przez Strony 

końcowego Protokołu zdawczo-odbiorczego. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 
§ 10 

Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 11 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 12 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  
dla każdej ze Stron. 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY  

 
 
 

…………………………… 

 
WYKONAWCA 

 
 
 

…………………………… 

 
 


