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UMOWA NR ZP - 262 - 22/22 
„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącego systemu kontroli dostępu  

w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim” 
/wzór/ 

 
 

zawarta w dniu                      2022 r. w Siedlcach pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Siedlcach,  ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce 

posiadającym NIP 821-20-75-194,   REGON: 000571501  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach – ......................................................................................  

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
NIP: ……………………………………………………, REGON: …………………………………… 

reprezentowanym przez: ………………………….- ………………………………………………… 

zwanym  dalej „WYKONAWCĄ” 

zwanych w dalszej części umowy „STRONAMI” 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
(ZP-261-22/22),  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),  została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)  opracowania dokumentacji projektowej remontu istniejącego systemu kontroli dostępu 
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3, 

2) pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, 
wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

- „Przedmiot Umowy”. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć 
w wykonaniu Przedmiotu Umowy, posiadającą niezbędną wiedzę, umiejętności, 
kwalifikacje, oraz wymagane uprawnienia niezbędne do należytego wykonania umowy,  
a w szczególności posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

3. W skład dokumentacji projektowej, stanowiącej Przedmiot Umowy wchodzi (wersja 
papierowa – 3 szt., wersja elektroniczna w formacie pdf i doc.): 
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1) projekt budowlany, 

2) przedmiar robót, 

3) kosztorys inwestorski, 

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania i udzielania 
wyjaśnień, dotyczących Przedmiotu Umowy, które zostaną zadane w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Pisemne odpowiedzi i wyjaśnienia będą 
przekazywane Zamawiającemu e-mailem w ciągu 2 dni roboczych od dnia ich przekazania 
Wykonawcy. 

§ 2 

1. Wykonawca wykona dokumentację stanowiącą Przedmiot Umowy w terminie  
60 dni od dnia podpisania umowy.  

2. Nadzór autorski i inwestorski, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy 
sprawowany będzie od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych i trwał 
będzie nieprzerwanie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
budowlanych. 

3. Analiza zagrożeń  dla budynku sądu, o której mowa w § 3 ust. 2  będzie wykonana  
przez Wykonawcę w terminie do dnia 01 lipca 2022 r. 

4. Dokumentacja  projektowa,  stanowiąca  przedmiot  odbioru  musi  zawierać pisemne 
oświadczenie Wykonawcy, że:  

1) została  wykonana  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi przepisami  oraz normami,  
i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

2) została sporządzona z należytą starannością, w szczególności uwzględnia wszelkie 
wymagane elementy, służące do zrealizowania na jej podstawie zaplanowanego przez 
Zamawiającego remontu istniejącego systemu kontroli dostępu w Sądzie Rejonowym  
w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3.  

§ 3 

1. Wszystkie rozwiązania systemu kontroli dostępu (SKD) muszą być uzgodnione  
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a wprowadzone rozwiązania nie 
mogą utrudniać ewakuacji osób i mienia. 

2. Zastosowany system powinien być zgodny z zaleceniami normy PN-EN 60839-11-1 
Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń, część 11-1: Elektroniczne 
systemy kontroli dostępu, wymagania dotyczące systemów i komponentów. System 
kontroli dostępu jako minimalne powinien spełniać wymagania stopnia 2. Wymagania 
powinny zostać sformułowane w drodze analizy zagrożeń przeprowadzonej dla budynku 
sądu przez osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 
technicznego. 

3. Wymagania techniczne systemu kontroli dostępu: 

1) Interfejs użytkownika.  

a) Tożsamość: 

Podstawowym nośnikiem tożsamości w SKD powinien być identyfikator w postaci 
karty wykonanej w technologii zapewniającej szyfrowanie informacji na karcie oraz 
szyfrowaną transmisję z czytnikiem. 

W normalnym trybie działania system powinien wykorzystywać do rozpoznania 
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pełną informację identyfikatora (kod obiektu i numer karty lub niepowtarzalny 
numer karty). 

W awaryjnym trybie pracy system może wykorzystywać do rozpoznania jedynie 
część informacji identyfikatora (np. tylko kod obiektu). 

Numer identyfikacyjny identyfikatora dający się odczytać z identyfikatora nie może 
być bezpośrednią reprezentacją pełnego kodowania. 

SKD ma współpracować z posiadanymi przez zamawiającego kartami Mifare Classic 
1k, Pamięć 1kB , model MF1ICS50, Dane zaszyfrowane kluczem 64-bit, częstotliwość 
pracy 13,56MHz. 

b) Wymagania dotyczące rozpoznania tożsamości: 

System powinien umożliwiać przyznawanie praw dostępu grupie danych 
identyfikacyjnych i powinien umożliwiać zmianę praw dostępu grupy danych 
identyfikacyjnych. 

c) Czytniki kontroli dostępu powinny spełniać następujące wymagania: 

− odporny na działanie czynników atmosferycznych, minimum IP55, 

− częstotliwość pracy 13,56MHz, 

− audiowizualna sygnalizację stanu drzwi (buzzer i/lub diody LED). 

− zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją styków zasilających. 

2) Kontroler, Interfejs przejścia kontrolowanego. 

SKD powinien mieć wyjścia zdolne do sterowania elektromagnesów drzwiowych, 
zaczepów elektrycznych, aktywatorów montowanych w ościeżnicy, rygli 
sterowanych elektrycznie, hydraulicznie albo pneumatycznie i/lub innych typów 
zamków elektromechanicznych oraz elektrycznych dźwigni przeciwpanicznych. 

System powinien umożliwić dostęp przyznany warunkowo zależnie od stanu 
danych identyfikacyjnych (zablokowany, zawieszony, unieważniony). 

Kontrolery (sterowniki) współpracujące z czytnikami danych oraz pozostałymi 
elementami (zamki elektryczne, zwory, rygle, szlabany, triody, bramki, przyciski, 
czujniki stanu drzwi itp.) powinny posiadać możliwość pracy w trybie sieciowym 
(ON-LINE) i autonomicznym (OFF-LINE) - samodzielna praca kontrolerów SKD, tj. 
bez komunikacji z serwerem, w oparciu o posiadane dane konfiguracyjne w pełnym 
zakresie funkcjonalnym, buforowanie i rejestracja w pamięci nieulotnej zdarzeń do 
momentu odzyskania komunikacji z serwerem - wielkość bufora, co najmniej 50000 
zdarzeń w każdym sterowniku. Praca w trybie autonomicznym każdego kontrolera 
(sterownika) powinna zapewniać zachowanie w pamięci nieulotnej uprawnień  
w zakresie dostępu dla użytkowników, oraz pozostałych parametrów związanych  
z działaniem kontrolowanego przejścia. 

Każdy kontroler winien być wyposażony w dualną pamięć umożliwiającą 
wykonanie synchronizacji danych kontrolera z serwerem bez konieczności 
blokowania urządzań SKD (drzwi, kołowrotów, szlabanów) i użytkowników. Jeden 
kontroler (sterownik) powinien obsługiwać maksymalnie 1 przejście np. drzwi, 
tripod, bramkę, szlaban bez względu na to czy jest to przejście jedno- (jeden czytnik) 
czy dwustronnie kontrolowane (dwa czytniki). 

Obudowa kontrolera (sterownika) powinna uniemożliwiać bezpośredni dostęp 
osobom nieuprawnionym. Kontroler winien posiadać możliwość wyposażenia go w 
dodatkowe wejścia/ wyjścia cyfrowe umożliwiające współpracę z innymi 
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elementami. SKD powinien zapewniać realizacji funkcji antypassback. Obszary 
kontrolowane, dla których włączona będzie funkcja antypassback muszą posiadać 
zdefiniowane czytniki wyjścia. Użytkownicy opuszczający obszar kontrolowany 
mają obowiązek użycia karty. Ponowne wejście do obszaru kontrolowanego bez 
uprzedniego zarejestrowania wyjścia nie będzie możliwe. 

3) Konsola obsługi. 

a) Wymagania w zakresie sygnalizacji i powiadamiania: 

− sygnalizacja wizualna i/lub dźwiękowa stanu zaryglowania przejścia, aż do 
chwili przyznania dostępu, 

− powiadamianie wizualne, gdy jest przyznany dostęp, 

− rejestracja zdarzeń, gdy jest przyznany dostęp, 

− powiadamianie wizualne, ostrzeganie i rejestracja zdarzeń, gdy odmowa 
dostępu nastąpiła w wyniku próby użycia przedawnionego identyfikatora, 

− powiadamianie wizualne, ostrzeganie i rejestracja zdarzeń w przypadku 
odmowy dostępu w wyniku konfigurowalnej liczby prób użycia uprawnionego 
identyfikatora z nieuprawnioną informacją zapamiętaną, możliwość śledzenia 
karty (wyświetlanie, rejestracja), 

− możliwość śledzenia czytnika (wyświetlanie, rejestracja), 

Wszystkie zmiany inicjowane przez operatora powinny być rejestrowane  
z uwzględnieniem: typu, ID operatora, czasu i daty wystąpienia. 

b) Program nadzorczy systemu kontroli dostępu powinien zapewniać: 

− możliwość ograniczania praw dostępowych - okres ważności karty, 

− możliwość podglądu ruchu osobowego na wybranych przejściach w trybie on-
line, dla wybranych typów zdarzeń (alarmowych) oraz przejść, 

− współpracować ze skanerem dowodów osobistych i paszportów, dla kart gości, 

− umożliwiać definiowanie kart dla gości, kart jednodniowych, kart okresowych, 

− umożliwiać generowanie raportów ewakuacyjnych z uwzględnieniem ostatniej 
lokalizacji wszystkich pracowników i zarejestrowanych gości, obecnych na 
terenie budynku sądu, 

− umożliwiać integrację z systemem depozytorów kluczy. 

4) Wymagania dotyczące zasilania: 

Centrala kontroli dostępu powinna być wyposażona w rezerwowe źródło zasilania 
zdolne do obsługi centrali i jej akcesoriów w określonych warunkach pełnego 
obciążenia przez czas min. 2 godzin. Warunki obciążenia nie dotyczy konsoli obsługi 
ani aktywatorów przejścia kontrolowanego. 

5) Elementy zabezpieczenia mechanicznego (kołowroty, bramki itp.) powinny spełniać 
następujące wymagania: 

− potwierdzenie pełnego obrotu w SKD, 

− wspomaganie przejścia, 

− blokada przed ruchem powrotnym, 

− przycisk ewakuacyjny z sygnalizacją led potwierdzającą użycie, 
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− użycie przycisku ewakuacyjnego odnotowane zostaje w SKD, 

− drzwi objęte kontrolą dostępu powinny być wyposażone w czujniki kontaktu 
potwierdzające otwarcie drzwi (np. kontaktrony), 

6) Dodatkowe funkcje, które powinien zapewniać system kontroli dostępu: 

     Pełna otwartość sprzętowa i programowa tj. 

− możliwość dodawania kolejnych urządzeń w związku z rozbudową systemu, 

− możliwość definiowania, dodawania oraz integracji z innymi urządzeniami 
związanych z automatyczną identyfikacją, 

− możliwość integracji fragmentów systemu w sieciach LAN / WAN tj. 

− jednolite zarządzanie elementami systemu rozmieszczonymi w różnych 
punktach, 

− możliwość obsługi dowolnej liczby obiektów. 

− architektura oprogramowania typu Klient - Serwer, 

− zabezpieczenie przed wczytywaniem niezaprogramowanych kart (np. kart 
płatniczych, urządzeń NFC). 

4. Projekt i inne dostarczone opracowania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, warunkami technicznymi, Polskimi Normami. 

5. Dokumentację projektową podczas opracowywania należy uzgadniać z Zamawiającym.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
wykonuje Przedmiot Umowy, jak za działania własne. 

7. Wykonawca świadczyć będzie usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, 
stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 i art. 25 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i obejmującego: 

1) uzupełnianie dokumentacji projektowej, 

2) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych  
i użytkowych z dokumentacją projektową i przeznaczeniem obiektu, 

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej  
i zawartych w niej rozwiązań, 

4) uczestnictwo w naradach oraz w odbiorze robót budowlanych, 

8. Usługa nadzoru autorskiego i inwestorskiego wykonywana będzie aż do końcowego 
odbioru robót budowlanych. Częstotliwość kontroli robót budowlanych wykonywanych 
przez inspektora nie może być mniejsza niż dwa razy w tygodniu.  

9. Każdy pobyt inspektora nadzoru winien być potwierdzony wpisem na liście obecności. 

§ 4 

1. Na wykonaną dokumentację stanowiącą Przedmiot Umowy Wykonawca udziela trzech lat 
gwarancji. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają 
w stosunku do Wykonawcy z dniem wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót 
budowlanych, za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, 
stanowiącej Przedmiot Umowy.  
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3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej, wykonując 
uprawnienia względem Wykonawcy, może: 

1) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin  
z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może nie przyjąć usunięcia wad 
i odstąpić od umowy albo powierzyć usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy 
osobie trzeciej, 

2) odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu usunięcia wad, gdy wady mają charakter 
istotny i nie dadzą się usunąć. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą 
wykorzystanie dokumentacji projektowej w całości lub części na potrzeby realizacji 
robót.  

§ 5 

1. Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy określony w § 1, stanowi łączna cena ryczałtowa 

brutto w wysokości: .................. zł (słownie: …………..…….....................................................). 

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane  z opracowaniem 
dokumentacji projektowej, pełnieniem nadzoru autorskiego i  inwestorskiego oraz 
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz własności 
przekazanych egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym w szczególności ewentualne 
koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób 
fizycznych). Nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak właściwego rozpoznania przez Wykonawcę zakresu umowy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w ust. 1  
w 2 ratach: 

1) pierwsza rata w wysokości 80% wynagrodzenia ryczałtowego brutto płatna będzie po 
przyjęciu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej objętej umową i usunięciu 
przez Wykonawcę ewentualnych usterek, 

2) druga rata w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto zostanie wypłacona 
Wykonawcy po zakończeniu usługi nadzoru inwestorskiego. 

4. Końcowy protokół odbioru Przedmiotu Umowy zostanie podpisany po przekazaniu 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej.  

5. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur  za wykonanie Przedmiotu Umowy: 

1) za opracowanie dokumentacji projektowej - po dniu podpisania końcowego protokołu 
odbioru dokumentacji projektowej, 

2) za pełnienie nadzoru inwestorskiego - po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 
robót budowlanych. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego zgodnie  
z zapisami ust. 3, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktur.  
Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawca ma prawo dochodzić zapłaty 
odsetek ustawowych za opóźnienie. 

8. Faktury wystawione zostaną na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce, 
NIP: 821-20-75-194.  

9. Wykonawca jest*/nie jest* podatnikiem podatku VAT. Faktury płatne będą przez 
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ………………….. wymieniony  
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w fakturach lub na inny rachunek Wykonawcy wymieniony w fakturach, umieszczony  
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.  

§ 6 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  działania osób, którym powierzy wykonanie 
określonych czynności związanych z realizacją umowy. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Wykonawcą  
w sprawach związanych z realizacją umowy oraz upoważnioną do podpisania protokołów, 
o których mowa w niniejszej umowie jest: ............................... tel.: .........., e-mail: 
............................................................................................................................................................... 

3. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Zamawiającym  
w sprawach związanych z realizacją umowy oraz upoważnioną do podpisania protokołów, 
o których mowa w niniejszej umowie jest ............................tel.: ................., e-mail: 
............................................................................................................................................................... 

4. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 druga Strona zostanie 
poinformowana e-mailem lub w formie pisemnej. Zmiana dokonana w trybie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy.  

5. Ustala się, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie choćby części umowy jest 
równoznaczne z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy.  

§ 7 

1. Każda ze Stron może od umowy odstąpić z powodu rażącego niedotrzymywania przez 
drugą Stronę istotnych warunków umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji 
o zaistnieniu tych okoliczności, oraz w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w ciągu 14 dni od dnia 
powzięcia informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji  
o zaistnieniu poniższych okoliczności:  

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji prac, przerwał lub zaniechał ich realizację gdy 
w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje to dotrzymania umownego terminu 
wykonania zamówienia, 

2) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z niniejszą umową oraz nie 
reaguje na dwukrotne pisemne zastrzeżenia Zamawiającego, dotyczące poprawek  
i zmian sposobu wykonania usługi w wyznaczonym terminie,  

3) Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadające wymaganych 
uprawnień, 

4) Wykonawca z własnej winy naraził Zamawiającego na szkodę, 

5) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo dwukrotnych pisemnych uwag  
i wniosków Zamawiającego. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, w części w toku realizacji umowy, wywiera 
skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez 
Zamawiającego w oświadczeniu, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na 
podstawie umowy, w zakresie już wykonanego Przedmiotu Umowy.  
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5. W przypadku opisanym w ust. 1 -  3 umowy, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie 
wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. 

6. Odstąpienie od  umowy lub jej  rozwiązanie wymaga zachowania formy pisemnej. 

§ 8 

1.  Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu 
wykonawcy. 

2.  Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby 
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

3.  Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także  
po jej rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną  
mu udostępnione lub przekazane, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także  
nie udostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych  w umowie, o ile 
informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika 
 z obowiązujących przepisów, lub orzeczeń sądowych. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego  
lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 

5.  Z dniem zapłaty wynagrodzenia za dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej 
umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do danego 
opracowania i do wszystkich egzemplarzy tych opracowań. 

6.  Zamawiającemu przysługuje prawo do wykorzystywania w całości lub części opracowań 
projektowych będących Przedmiotem Umowy na następujących polach eksploatacji: 

1) publikacji opracowanej dokumentacji projektowej na stronie internetowej 
www.siedlce.so.gov.pl, 

2) przetwarzania opracowanej dokumentacji projektowej w celu realizacji na jej podstawie 
robót budowlanych, 

3) utrwalania lub zwielokrotniania opracowanej dokumentacji projektowej lub jej części 
dowolną techniką,  

4) przekazania opracowanej dokumentacji projektowej wykonawcom biorącym udział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

5) przekazania opracowanej dokumentacji projektowej wykonawcy robót realizowanych 
na jej podstawie. 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej  
– w wysokości 200,00 zł,  

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad dokumentacji projektowej, 
także w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 200,00 zł, 

3) za każdy przypadek nienależytego wykonywania nadzoru autorskiego  
i inwestorskiego, w tym za każdą wymaganą zgodnie z § 3 ust. 8 nieobecność na terenie 
prowadzenia robót - w wysokości 200,00 zł,  

http://www.siedlce.so.gov.pl/
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4) za każdy rozpoczęty dzień nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy 
w pozostałych nie wskazanych w niniejszym paragrafie przypadkach -  w wysokości 
100,00 zł,  

5) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 8 ust. 3  niniejszej umowy 
 - w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek. 

6) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej do 
dnia odstąpienia od umowy  wartości brutto, określonej w § 5 ust. 1. 

2. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% wartości brutto, o której mowa  
w § 5 ust. 1.  

3. Kary umowne określone w ust. 1 naliczane są niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. 

4.  Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, na co ten wyraża zgodę.  

5. Przewidziane w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 
przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 
zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu.  

2. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). 

4. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron*./Umowę sporządzono i podpisano elektronicznie*. 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA: 
 
 

 
 
 
 
 

Dokonano kontroli wstępnej                                 Niniejszy wzór umowy  
Niniejsza umowa ma zabezpieczenie               zatwierdzam:  
finansowe.      
 
....................................................                                      ………………………………..      
         (Główny Księgowy)                 (Zamawiający) 
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