
 

Zał. nr 6 do SWZ                

Istotne postanowienia umowne 

Wzór umowy nr P/03/2022  

 

zawarta w Zambrowie dnia ………………………… 2022 r. pomiędzy: 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 5, 18-300 Zambrów 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000137510, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 25 707 
000 PLN, NIP: 723-11-47-416, REGON: 450155582 zwanym dalej „Zamawiającym" z jednej strony, 
reprezentowanym przez: 

Waldemara Gawkowskiego  – Prezesa Zarządu, 

a .................................................................................................................................................................. 

z siedzibą w ................................................................................................................................................ 

*wpisanym do KRS przez ...................................... pod numerem ................................. z kapitałem        

zakładowym ...................... PLN *ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 

........................................., prowadzonej przez ............................................................................................ 

NIP: .......................... REGON: ............................, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

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

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

zwanymi dalej Stronami, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy została 
zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać: usługę polegającą na opracowaniu 

analizy optymalizacji pracy Miejskiej Sieci Ciepłowniczej Zambrowa (dalej MSCZ) w ramach 

przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na 

terenie miasta Zambrów” zadanie nr 11 „Sterowanie, regulacja” – etap I (zwaną w dalszej części 

ANALIZĄ). 

2. Zakres prac został określony w SWZ stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz w Szczegółowym 
Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, a także wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 
starannością wymaganą od profesjonalisty oraz zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi 
przepisami prawa i obowiązującymi normami. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy informacje, 

materiały oraz dane wejściowe niezbędne do celów ANALIZY. 

6. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do współdziałania w celu uzyskania 

przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie. 
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7. Strony ustalają, że w okresie rękojmi Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu 

merytorycznego wsparcia przy praktycznym wdrażaniu zaproponowanych rozwiązań.  

8. W trakcie opracowywania ANALIZY Wykonawca dokona pisemnych uzgodnień z Zamawiającym 

w zakresie określonym w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia”. 

9. Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlano-

montażowych wynikających z ANALIZY do czasu dokonania odbioru końcowego tych robót przez 

Zamawiającego. 

10. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego zawierającego: 

a) wykaz opracowań, 

b) oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z umową i obowiązującymi 

przepisami, oraz o kompletności ANALIZY z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.  

11. Wykonawca oświadcza, że dostarczona ANALIZA wolna będzie od wad fizycznych i prawnych. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają termin wykonania umowy: 31.05.2022 r. 

2. Termin wykonania prac objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku: 

a) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego danych wejściowych i innej dokumentacji 

niezbędnych do realizacji zamówienia, 

b) przerw w realizacji powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

c) zlecenia dodatkowego opracowania lub opracowań zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, 

rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie ANALIZY i pełnienie nadzoru autorskiego na 

kwotę: ……………………. zł brutto, słownie: ………………………………………………………………………..…… w tym 

należny podatek VAT …..… %. Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z 

dnia  ………………..…………  2022 r.  

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi po 

protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotowej ANALIZY i pozytywnym uzgodnieniu przez 

Zamawiającego.  

3. Zapłata nastąpi  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 

30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.  

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 

pod numerem NIP 723-11-47-416 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania  faktur VAT. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 

pod numerem NIP  ……………….………… i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania  faktur VAT. 

 

§ 4 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy: 

a) w formie standardowej w 3 egzemplarzach, 

b) w wersji elektronicznej na płycie CD w 2 egzemplarzach w niżej wymienionych formatach: 

• dokumenty tekstowe (odpowiednio) – .doc, .docx, .pdf, .ath, 

• dokumenty tekstowe z grafiką – .doc, .docx, .pdf, 

• pliki graficzne – jpg, jpeg 

• pliki obliczeniowe w formatach – xls, xlsm 
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§ 5 

Nadzór autorski pełniony będzie na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub poprzez 

e-mail nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania  (chyba, że strony uzgodnią inne terminy 

stosownie do potrzeb). 

 

§ 6 

1. ANALIZA wykonana na podstawie niniejszej umowy i ewentualnie inne autorskie opracowania 

podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

2. Wykonawca oświadcza że: 
a. będą mu przysługiwać nieograniczone prawa autorskie do wszelkich materiałów 

powstałych w toku realizacji umowy, a będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z 
późn. zm.) zwanych dalej ANALIZĄ; 

b. wykonanie umowy nie będzie naruszało praw autorskich innych osób; 
c. ANALIZA nie będzie zawierała niedozwolonych zapożyczeń z dokumentacji projektowych 

i innych opracowań technicznych i naukowych osób trzecich oraz nie będzie obciążona 
żadnymi innymi prawami osób trzecich. 

3. Wykonawca z chwilą dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru ANALIZY lub jej 
części przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego umową, autorskie 
prawa majątkowe do ANALIZY na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania 
umowy, a w szczególności: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania ANALIZY – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy ANALIZY, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których ANALIZĘ utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania ANALIZY w sposób inny niż określony w pkt. b. - publiczne 
wystawienie, wyświetlenie a także publiczne udostępnianie ANALIZY w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym 
wprowadzanie do sieci Internet i Intranet oraz pamięci serwerów. 

4. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w ANALIZIE koniecznych zmian i modyfikacji 
wynikających ze sposobu jej wykorzystania (np.: wykonanie składu lub opracowania 
redakcyjnego, zmiana formatu). 

5. Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których ANALIŻĘ  utrwalono. 
6. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiotu umowy nie naruszy praw 

autorskich osób trzecich i że przysługiwać mu będzie do niego autorskie prawo majątkowe, a 

ponadto, że prawa te nie były wcześniej wykorzystane. 

7. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie z roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia ich praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia 
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z 
naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do 
przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu 
zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie, jak również do pokrycia kosztów postępowania. 

9. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne 
prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego. 

10. Zamawiający ma prawo do bezpłatnego wykorzystania ANALIZY będącej przedmiotem umowy 

lub jej fragmentów w celach reklamowych, promocyjnych, publikacjach branżowych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się traktować wszelkie dane oraz informacje uzyskane od 

Zamawiającego jako informacje chronione, w szczególności dane techniczne, finansowe i 

gospodarcze, łącznie z materiałami i dokumentacją w tym zakresie, wszelkie koncepcje, projekty 

oraz inne informacje na ten temat uzyskane od Zamawiającego, bez obowiązku ich oznaczenia. 
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12. Zamawiający zobowiązuje się traktować jako informacje poufne te informacje, które zostaną 

przez Wykonawcę wyraźnie oznaczone jako informacje poufne. 

13. Strony zobowiązują się do nie używania i nie ujawniania informacji chronionych w sposób, który 

byłby sprzeczny z celem niniejszej Umowy. 

14. Strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań w celu zabezpieczenia informacji chronionych 

oraz zobowiązują się zabezpieczyć informacje chronione przed ujawnieniem osobom trzecim 

innym niż osoby upoważnione. W szczególności za osobę upoważniona Strony uznają Miasto 

Zambrów. 

15. Wykonawca potwierdza, że wszystkie informacje chronione otrzymane od Zamawiającego 

pozostają własnością Zamawiającego. 

16. Zamawiający potwierdza, że wszystkie informacje chronione otrzymane od Wykonawcy 

pozostają własnością Wykonawcy. 

 

§ 7 

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany i przekazany przedmiot umowy, która 

rozpoczyna się z chwilą wydania przedmiotu umowy za protokołem odbioru końcowego a kończy się w 

dacie upływu rękojmi na wykonanie robót budowlano - montażowych zrealizowanych na podstawie 

przedmiotowej ANALIZY, lecz nie wcześniej niż po upływie 60 miesięcy od przekazania ANALIZY 

Zamawiającemu. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, że kary umowne mogą być naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

− za spowodowanie przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy lub odstąpienie od umowy 

z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 5 % łącznej ceny 

ofertowej brutto, za tę część przedmiotu umowy, której opracowanie przerwano, lub od której 

Zamawiający odstąpił. 

b. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

− za zwłokę w wykonaniu ANALIZY w wysokości 0,5 % łącznej ceny ofertowej brutto za każdy 

dzień zwłoki, licząc od umownego terminu określonego w § 2 ust. 1, 

− za zwłokę w usunięciu wad ANALIZY w wysokości 0,5 % łącznej ceny ofertowej brutto za każdy 

dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad, 

− za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w wysokości 5 % łącznej ceny ofertowej brutto, 

− za zwłokę w wypełnianiu obowiązków nadzoru autorskiego w wysokości 1,0 % łącznej ceny 

ofertowej brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego za poniesione 

szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od zapłaty kar 

umownych wymienionych w niniejszym paragrafie. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy bez 

dalszych wezwań. 

 

§ 9 

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo. Przed przystąpieniem do prac 

analitycznych przez Podwykonawcę Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu projekt umowy 

z Podwykonawcą lub jej uwierzytelnioną kopię celem uzyskania zgody Zamawiającego na jej 

zawarcie. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawców 

dalszych Podwykonawców. 



 

5 

 

 

2. Wykonawca nie może podpisać umowy z innym Podwykonawcą niż wymieniony w ofercie*, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego (*jeśli będzie wskazany w ofercie). 

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne.  

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie 

gwarantują odpowiedniej jakości wykonania umowy lub dotrzymania terminów, to może on żądać 

od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 

5. Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcą, ale może skorzystać 

ze wszystkich praw nabytych w stosunku do niego przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał 

w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zleconą do podwykonania usługę. 

6. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzależniona od złożenia przez Wykonawcę oświadczenia 

Podwykonawcy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawcy. W przypadku braku takiego 

oświadczenia lub jakichkolwiek wątpliwości co do zalegania przez Wykonawcę z płatnościami na 

rzecz Podwykonawcy, Zamawiającemu służy prawo zatrzymania części wynagrodzenia do kwoty 

spornej (wynikającej z umowy z Podwykonawcą). 

 

 

 § 10 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 

wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

1.1. Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie przedmiot umowy w terminie umownym, 

1.2. Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmiany lub 

uzupełnienia, a Wykonawca nie usunął wady lub nie wprowadził zmiany w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

1.3. Wykonawca stał się niewypłacalny, zostało wszczęte postępowanie układowe lub likwidacyjne 

Wykonawcy lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub wszczęto postępowanie 

egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, 

2. W przypadkach określonych w ppkt. 1.1. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części Umowy. Strony umowy dokonają oceny stanu zaawansowania realizacji 

przedmiotu Umowy w protokole rozliczeniowym, który będzie stanowił załącznik do faktury 

końcowej VAT Wykonawcy. 

 

 

§ 11 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Strony dopuszczają zmiany umowy, w szczególności w następujących okolicznościach: 

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

− wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego,  

− wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które są następstwem 
okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów 
dotyczących podatku VAT, 

c) powierzenia wykonania części zakresu zamówienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia 
części zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy, 

d) wystąpienia zmiany osób wskazanych w § 13 niniejszej umowy, 

e) zmian dotyczących nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont 
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bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych, 

f) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, czy mających 
na celu usuniecie niejasności występujących w treści umowy.  

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności, 
o których mowa w pkt 2, Strona, która poweźmie o nich wiadomość  zobowiązana jest niezwłocznie 
poinformować o tym mailem lub pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany 
umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany 
niniejszej umowy. 

 

§ 12 

Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania w/w dokumentacji projektowej w wypadku, gdy 

Zamawiający opóźni się z dostarczeniem danych, bądź zmieni dane niezbędne do jej wykonania, lub 

rozszerzy w sposób istotny zakres rzeczowy projektu.  

 

§ 13 

1. Do kierowania pracami analitycznymi Wykonawca wyznacza:  …………………………….…………………..  

2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza: 

      …………………………………………………………... 

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

ze szczególnym uwzględnieniem przepisów tytułu XV K.c.” Umowa o dzieło”. 

 

 

§ 15 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla  siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

 Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 

   Zamawiający                                                                                                                Wykonawca 


