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Załącznik nr 2 do Zaproszenia  

A.261 -27/2021 

UMOWA - WZÓR 

 

zawarta w dniu ………. 2021 roku w Węgrowie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20, 07-100 

Węgrów, NIP: 824-10-20-037  

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

firmą …………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, do którego na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy, Strony zawarły umowę 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia inwentaryzacji 

architektonicznej budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20, 

2. Zakres opracowania: 

1) Część opisowa powinna zawierać: 

 wymiary pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych (szerokość, długość, wysokość),  

 wymiary otworów drzwiowych i okiennych (określenie wysokości otworów 

okiennych), 

 przekrój budynku, 

 wymiary klatek schodowych (ilość, długość, szerokość i wysokość schodów; wymiary 

spoczników oraz szerokości klatek schodowych), 

 określenie powierzchni poszczególnych kondygnacji, 

 oznaczanie pomieszczeń (nr wg nomenklatury przyjętej w danym obiekcie),  

 podstawowe dane dotyczące funkcji budynku oraz zastosowanych rozwiązań 

materiałowych, 

 podstawowe dane dotyczące funkcji budynku oraz zastosowanych rozwiązań 

materiałowych, 

 określenie powierzchni: zabudowy netto, użytkowej, usługowej i ruchu oraz 

wysokości i kubatury budynku, 

 wykaz wszystkich pomieszczeń z opisem ich funkcji i podaniem ich powierzchni 

w m2, 
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 podać sposób wykończenia ścian pomieszczeń, w przypadku ścian o różnym 

wykończeniu podać wysokości, do jakich występują dane wykończenia. 

2) Część rysunkowa powinna zawierać: 

 sytuacja w skali 1:500 na kopii mapy sytuacyjno - wysokościowej, 

 rzuty wszystkich kondygnacji budynku w skali 1:100, 

 widoki elewacji oraz rzuty dachu w skali 1:100, 

 przekroje pionowe przez wszystkie klatki schodowe i kondygnacje w skali 1:100. 

3) Na rysunkach należy: 

 zwymiarować wszystkie otwory w ścianach oraz podać wysokości parapetów,  

 podać grubości ścian wydzielających poszczególne pomieszczenia, 

 podać szerokości i wysokości drzwi oraz kierunek otwierania, 

 podać wymiary pomieszczeń wraz z ich wysokością,  

 na rzucie dachu zaznaczyć spadki i elementy odwodnienia, kominy, wyjścia na 

dach, instalacje odgromową (jeśli istnieje), 

 na rzutach podać numerację wszystkich pokoi wraz z funkcją pomieszczenia oraz 

rodzaj podłogi lub posadzki, 

 zwymiarować szerokości i długości biegów, podestów, stopni (szerokość 

i wysokość) wewnętrznych klatek schodowych oraz schodów zewnętrznych, 

 wpisać charakterystyczne rzędne wysokościowe na rzutach wszystkich 

kondygnacji oraz na rzucie dachu, 

 odwzorować sklepienia, belki, podciągi lub inne elementy konstrukcyjne, 

 na rzutach wrysować istniejące otwory wentylacji grawitacyjnej. 

3. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z: 

1) PN- ISO 9836: 2015 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.”, 

2) PN-70-B-01025 „Oznaczenia na rysunkach architektoniczno - budowlanych”, 

3) innymi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2 

Dokumentacja  

Dokumentacja ma zawierać inwentaryzację architektoniczną – 4 egz. w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf i formacie doc/docx, dwg lub dxf. 

 

§ 3 

Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia dysponując odpowiednią 

wiedzą, bazą i środkami, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami wskazanymi 

w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz innymi wynikającymi z obowiązujących przepisów 

prawa, 

2. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy posługując się co najmniej jedną 

osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą niezbędną wiedzę, 

umiejętności, kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia niezbędne do należytego wykonania 

umowy, a w szczególności posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej do projektowania bez ograniczeń. 
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§ 4 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i płatność 

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy 

w kwocie netto w wysokości ……….. złotych (słownie: ………) + należny podatek VAT 

w kwocie ….. zł (słownie: ……..) - razem ….. zł (słownie: ……… złotych ) brutto, 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena zawiera również 

wszelkie koszty dodatkowe konieczne do realizacji zamówienia w tym m.in. ubezpieczenia, 

koszty udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady, zysk, wynagrodzenia pracowników, 

koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz pozostałe składniki cenotwórcze, 

wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT, oraz wszelkie opłaty niewymienione, a które 

mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony do niej bezusterkowy Protokół odbioru 

przedmiotu umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Brak 

załączonego do faktury bezusterkowego Protokołu odbioru stanowić będzie podstawę do 

odmowy zapłaty wynagrodzenia, 

4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od otrzymania faktury oraz bezusterkowego 

Protokołu odbioru. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego, 

5. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad lub braków w dokumentacji projektowej 

Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu odbioru do czasu ich usunięcia 

w wyznaczonym terminie. 

 

§ 6 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, 

w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją 

Umowy, 

2) terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Sporządzenia i przekazania inwentaryzacji architektonicznej o treści i w formie zgodnej 

z obowiązującymi przepisami prawa, 

2) Wykonanie inwentaryzacji z należytą starannością, w sposób zgodny z umową oraz 

złożoną ofertą, 
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3) usuwanie stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

4) Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę 

i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami 

niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

Rękojmia i gwarancja 

 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na opracowaną inwentaryzację 

architektoniczną. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W ramach gwarancji Wykonawca 

zobowiązany będzie w szczególności do usuwania na własny koszt wszelkich wad 

w inwentaryzacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia ich 

Wykonawcy przez Zamawiającego. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy 

względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, a Wykonawca wyraża zgodę na wydłużenie okresu 

rękojmi na okres równy okresowi gwarancji. 

 

 § 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia, 

2) opóźnienie w usunięciu wad, braków lub uchybień w dokumentacji stwierdzonych 

w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego 

w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, jednak nie więcej niż 

10 % wynagrodzenia, 

3) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

ustalonego w § 5 ust. 1 umowy wynagrodzenia brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża na to zgodę, do potrącenia 

naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

 

§ 10 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały prawa autorskie oraz uprawnienia do 

dysponowania wszelkimi utworami wytworzonymi w związku z realizacją niniejszej 

Umowy, zwanymi dalej łącznie utworami lub dokumentacją, z uwzględnieniem zmian 

wprowadzanych w trakcie realizacji Umowy, 

2. W ramach wynagrodzenia z podatkiem VAT wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, 

niezależnie od jego wysokości (w tym zmniejszenia wskutek przykładowo dokonania 

potrącenia kar umownych), Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie 
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prawa majątkowe oraz prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich, a Zamawiający nabywa te prawa, 

3. Nabycie praw autorskich na podstawie niniejszej Umowy następuje w dacie odbioru 

inwentaryzacji architektonicznej przez Zamawiającego bądź przekazania Zamawiającemu 

każdego innego dokumentu wytworzonego przez Wykonawcę w związku z realizacją 

Umowy. Wykonawca zapewnia, iż do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie zaciągnął 

jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczyłyby lub wyłączały prawo Wykonawcy do 

przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego, 

4. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek utwory, które zostaną nabyte lub udostępnione 

celem realizacji niniejszej Umowy nie naruszają praw autorskich osób trzecich (zarówno 

osobistych jak i majątkowych) oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które 

mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu 

korzystania z utworów dostarczonych w ramach wykonywania niniejszej Umowy, 

5. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do 

Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również 

dóbr osobistych, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych 

z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania 

oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy 

wezwania do zapłaty, 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej Umowy (w szczególności wykonanej inwentaryzacji), nastąpi na wszystkich 

polach eksploatacji istniejących w dniu zawarcia Umowy, w szczególności obejmujących: 

1) rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu, 

2) zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych, 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, 

4) ekspozycję, 

5) wykorzystywanie w materiałach przetargowych w prowadzonym przez Zamawiającego 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i udostępnianie wykonawcom, 

6) wykorzystywanie do opracowania i realizacji ekspertyzy ppoż., 

7) przetwarzanie, 

8) publikowanie części lub całości, 

9) utrwalanie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji dzieł) bez 

względu na technikę, 

10) digitalizację, 

11) wprowadzenie zmian i modyfikacji oraz przystosowanie utworu, 

12) wielokrotne korzystanie z dzieł w pełnym zakresie. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 

zależnych, 

8. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub dowolny podmiot 

przez niego wybrany, wszelkich zmian w utworach wykonanych w ramach realizacji 

niniejszej Umowy, w tym w szczególności na dokonywanie wszelkich zmian 

w dokumentacji, 

9. Niniejsza Umowa obejmuje prawo Zamawiającego do zastosowania utworów wykonanych 

w ramach realizacji niniejszej Umowy do więcej niż jednej inwestycji, 
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10. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający 

będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania żądania od Zamawiającego, do wyrażenia pisemnej zgody na przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania przedmiotem Umowy na 

tych polach, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń, 

11. Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 10 wynagrodzenie określone 

w niniejszej umowie w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy także co do 

przyszłych pól eksploatacji, 

12. W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej niewyrażenia w terminie wskazanym 

w ust. 10, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 

Umowy. W przypadku odmowy lub niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, 

Zamawiający będzie również uprawniony do żądania wydania przez właściwy sąd 

orzeczenia zastępującego oświadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia 

odszkodowania w pełnym zakresie, 

13. Zamawiający ma prawo udzielać licencji do korzystania z utworów przez osoby trzecie na 

warunkach przez niego określonych lub przenieść autorskie prawa majątkowe do utworów 

na osoby trzecie, 

14. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Zamawiający nabywa wszelkie prawa 

wynikające z odebranych etapów Przedmiotu Umowy, w tym majątkowe prawa autorskie 

w zakresie wynikającym z Umowy, zaś Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia 

jedynie za wykonane i odebrane świadczenia, 

15. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych do utworu, 

o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) względem Zamawiającego i jego 

następców prawnych, na których przeniesione zostaną prawa majątkowe do Dokumentacji. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

Stronom, niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 

okoliczności. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub odmawia podpisania protokołu 
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zdawczo-odbiorczego. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie, 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 

umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac 

projektowych. 

§ 12 

Osoby do kontaktu 

1. Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca 

wyznacza się osobę ………………………., 

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się osobę…………………….…. 

§ 13 

Informacje poufne 

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 

nieudostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych w umowie. 

 

§ 14 

Zmiany do umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu i zakresu realizacji 

przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 

1) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak opóźnienia, 

utrudnienia lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu; 

2) koniecznością wykonania usług dodatkowych, wpływających na termin wykonania 

całości lub części robót objętych umową. 

3. Termin wykonania ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, 
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2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, 

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest Formularz ofertowy Wykonawcy oraz 

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami, 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu każdej ze Stron. 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                             ZAMAWIAJĄCY: 

Zatwierdzam wzór umowy: 

Kierownik Zamawiającego 
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