
 
 

 
 

Umowa nr ……………… 
 
 

zawarta w dniu .................................................. 2020 r., w Warszawie, pomiędzy: 
 

Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 2,  
00-139 Warszawa, NIP: 525-10-08-361, REGON: 010415420, zwanym dalej 
„Zamawiającym” reprezentowanym przez Panią Karolinę Gaweł–Dyrektora Generalnego 
Urzędu, 
oraz 
 
Politechniką   Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 
25-314 Kielce, posiadającą nr NIP: 6570009774 oraz numer REGON: 000001695, zwaną 
dalej „PŚk” lub „Współzamawiającym”, reprezentowanym przez prof. Dra hab. Inż. 
Wiesława Trąmpczyńskiego  - Rektora PŚk.  
a  

…………………………  (dane Wykonawcy) zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym 
przez        ………….. 
 
 

 

 

 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie doradztwa w 

obszarze sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Celem realizacji umowy jest zapewnienie 
prawidłowego toku prac komisji przetargowej w postępowaniu w ramach projektu pt.: 
„Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”. 

2. W ramach realizacji umowy w zakresie określonym w ust 1. Wykonawca będzie 
zobowiązany do: 

1) weryfikacji elementów dokumentacji projektowej z uwzględnieniem proponowania 
rozwiązań najkorzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia 
ekonomicznego i technicznego, 

2) przygotowywania i opiniowania propozycji odpowiedzi na pytania oferentów oraz 
wyjaśnień projektanta w postępowaniu przetargowym  

3) świadczenia usług doradztwa inżynierskiego w zakresie posiadanych kompetencji; 
4) raportowania członkom Komisji Przetargowej postępu prac związanych z 
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odpowiedziami na pytania oferentów, 
5)  weryfikacji przedłożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego w zakresie 

zgodności z dokumentacją projektową będącą opisem przedmiotu zamówienia,  
6) wsparcia komisji przetargowej w weryfikacji dokumentów i oświadczeń złożonych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, 

7) wsparcia merytorycznego Zamawiającego w razie wniesienia odwołania lub skargi 
do sądu powszechnego w zakresie dotyczącym dokumentacji, nie wyłączając 
udziału wraz z Zamawiającym w postepowaniu przed KIO lub sądem. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do pracy z modelem BIM będącym materiałem 
pomocniczym załączonym do dokumentacji projektowej.Wykonawca zobowiązuje się 
do wsparcia Zamawiającego zgodnie z: 
a) powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
b) zasadami wiedzy technicznej, 
c) procedurami dotyczącymi inwestycji budowlanych. 

5. Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w sposób profesjonalny i 
zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w zakresie przygotowania niezbędnych 
do realizacji zamówienia materiałów. 

 
§ 2. 

1. Swoje obowiązki Wykonawca wykonywał będzie w oparciu o wskazania Zamawiającego w 
zakresie określonym w Umowie. 

2. Doradztwo będzie co do zasady realizowane w siedzibie/miejscu zamieszkania 
Wykonawcy. 

3. Przygotowane przez Wykonawcę materiały, informacje dokumenty, będą przekazywane 
Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w § 
6 ust. 2. 

4. Doradztwo może być realizowane również w siedzibie Zamawiającego oraz w miejscach 
innych niż siedziba Zamawiającego, a uzasadnionych charakterem zlecanych do wykonania 
czynności.  

5. Czas niezbędny na dojazd do miejsc wskazanych przez Zamawiającego nie jest wliczany 
do liczby godzin przeznaczonych na realizację Przedmiotu Zamówienia. Wykonawcy z tego 
tytułu nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 3. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji obowiązków wynikających z 

Umowy z chwilą jej podpisania.  
2. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zlecane przez Zamawiającego czynności w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 4 dni robocze, chyba że 
Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie tego terminu z uwagi na skomplikowany 
charakter danego zagadnienia. 
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3. Wykonawca zobowiązany będzie do składania Zamawiającemu miesięcznych raportów 
zawierających szczegółowy opis wykonanych zadań wraz z wyceną czasochłonności. 
Raport składany będzie w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca, którego 
dotyczy. Raport będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może zaakceptować przedstawioną przez Wykonawcę wycenę 
czasochłonności albo podjąć negocjacje z Wykonawcą w zakresie obejmującym godziny 
pracy wykonawcy. W razie braku porozumienia Wykonawca będzie związany wskazaniami 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu (wraz z przeniesieniem majątkowych 
praw autorskich), nie rzadziej niż raz w tygodniu:  

1) przyrastającą opinię dotyczącą poprawności i kompletności zweryfikowanej 
dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (format 
doc.) – w formie elektronicznej, 

2) zweryfikowane, uzupełnione lub przygotowane całościowo odpowiedzi na pytania 
jednostkowe oferentów (format doc.) – w formie elektronicznej, 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w formie elektronicznej oraz pisemnej, w terminie 
14 dni przez złożeniem ostatniego raportu: 

1) pakiet zawierający odpowiedzi na wszystkie pytania, które zostały przekazane 
Wykonawcy (format doc. wersji elektronicznej i 3 egzemplarze podpisanej wersji 
papierowej), 

2) ostateczną opinię dotyczącą poprawności i kompletności zweryfikowanej dokumentacji 
projektowej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (format doc. wersji 
elektronicznej i 3 egzemplarze podpisanej wersji papierowej). 

7. Zamawiający przewiduje, że szacunkowy czas zaangażowania Wykonawcy w okresie 
realizacji Umowy może wynieść maksymalnie 250 godzin. Zamawiający zastrzega, że jako 
godzina pracy Wykonawcy rozumiane jest każde 60 minut doradztwa bez względu na 
liczbę osób zaangażowanych po stronie Wykonawcy. 

8. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy 
albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego na realizację umowy, 
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

9. Zamawiający nie gwarantuje zlecania doradztwa w wymiarze wskazanym w ust. 7 i z 
tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. 

 
§ 4. 

1. Całkowite maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, na które 
przewidziano maksymalnie 250 godzin wynosi netto ……………….. zł (słownie: 
………………………………………… ), brutto ……………….. zł  (słownie: …………………………………………). 
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2. Stawka 1 godziny pracy Wykonawcy  wynosi: netto……………..zł (słownie ……………….. zł),,  
brutto……….. zł (słownie …………………….. zł). zł 

3. Cena określona w ust. 1 jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne za każdy miesiąc realizacji umowy po jego zakończeniu oraz 
po weryfikacji i zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu miesięcznego zawierającego 
opis wykonanych zadań wraz z wyceną  czasochłonności. 

5. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia stanowić będzie iloczyn liczby roboczogodzin 
poświęconych na realizację przedmiotu umowy i stawki 1 godziny pracy Wykonawcy.  

6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur/rachunków jest zaakceptowany przez 
Zamawiającego raport miesięczny. Zamawiający akceptując raport miesięczny dokona 
podziału kwoty należności w proporcji: 94,87% GUM i 5,13% PŚk kosztów kwalifikowanych, 
na podstawie którego Wykonawca wystawi odrębne faktury/rachunki dla Zamawiającego i 
Współzamawiającego. Raport miesięczny stanowić będzie załącznik do faktur lub 
rachunków. 

7. Na fakturze /rachunku należy umieścić, w szczególności: 

1) Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego/Współzamawiającego; 
2) informację, że usługa realizowana jest na podstawie umowy numer………………; 
3) informacje umożliwiające powiązanie zamówienia z projektem, w ramach którego jest 

realizowane (nazwa i numer projektu); 
4) inne wymagania przewidziane przepisami prawa. 

8. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy zostanie zapłacone przelewem, na 
rachunek bankowy Wykonawcy …………………….., w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego oraz Współzamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę 
faktur/rachunków. 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego oraz 
dzień obciążenia rachunku Współzamawiającego. 

10. W przypadku niedokonania płatności w wymaganym terminie Wykonawca upoważniony 
jest do żądania zapłaty odsetek w ustawowej wysokości. 

 
§ 5. 

1. Wykonawca może przy realizacji umowy korzystać ze wsparcia osób z nim 
współpracujących pod warunkiem, że osoby te posiadają niezbędne kwalifikacje i 
kompetencje do realizacji powierzonych im zadań.  

2. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za działania i zaniechania 
osób, o których mowa w ust. 1, jak za działania i zaniechania własne. 

 
§ 6. 
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1. Wykonawca wyznacza do bieżących kontaktów w związku z realizacją umowy:  ……… tel. 
………. e-mail: …………., którego upoważnia do koordynowania pracami stanowiącymi 
przedmiot umowy. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do podejmowania wszystkich czynności 
związanych z wykonywaniem umowy, w tym do akceptowania raportów miesięcznych i 
kontaktów z Wykonawcą jest:……………..tel. 22 581 …………,  e-mail: ..............@gum.gov.pl  

3. Zmiany danych osób upoważnionych do kontaktów wymagają poinformowania drugiej 
Strony drogą elektroniczną i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 
 

§ 7. 
Wykonawca zobowiązuje się do podpisania przygotowanej przez Zamawiającego 
odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
 

§ 8. 
1. Strony Umowy są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań koniecznych do uniknięcia 

ryzyka konfliktu interesów, mogącego powstać w związku z interesami gospodarczymi, 
powiązaniami politycznymi, związkami rodzinnymi lub emocjonalnymi lub innymi 
wspólnymi interesami mającymi lub mogącymi mieć wpływ na bezstronne i obiektywne 
wykonanie umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o 
wszelkich sytuacjach, w których zaistniał konflikt interesów, o którym mowa w ust. 1. 
 
 

§ 9. 
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, a Wykonawca 
przyjmuje do wiadomości, iż: 

1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest 
Zamawiający, 

2) Udostępnione przez Wykonawcę  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 
umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

3) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie 
niniejszej umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do 
zawarcia umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, a następnie jej realizacji, a także 
podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez 
Zamawiającego jego obowiązków związanych z jej realizacją oraz instytucja 
zarządzająca, nadzorująca realizację projektu (ŚKLGUM); 

mailto:..............@gum.gov.pl
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4) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy 
przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów realizacji niniejszej 
umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres 
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

5) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na 
podstawie niniejszej umowy ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do 
przenoszenia danych 

6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na 
podstawie niniejszej umowy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

7) podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 
2. Zamawiający oświadcza, że poinformował osoby, których dane osobowe zostaną przez 

niego udostępnione na podstawie niniejszej umowy, a także w postępowaniu 
zmierzającym do jej zawarcia o celu przetwarzania tych danych oraz dysponuje zgodą tych 
osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na 
potrzeby wykonania niniejszej umowy Zamawiającemu. 

3. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

 
 
 
 

§ 10. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji nie 

będących informacją publiczną, które uzyskał w związku z wykonaniem niniejszej Umowy 
niezależnie od tego, jak wszedł w ich posiadanie.    

2. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych, stanowiących 
tajemnice państwową, tajemnicę służbową, a także inną będącą Przedmiotem niniejszej 
umowy, o których mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.  

3. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1-2 wiążą Wykonawcę również po wykonaniu Umowy 
lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlegają wygaśnięciu według zasad 
określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych. Zobowiązanie wiąże 
Wykonawcę przez okres 5 lat od terminu, o którym mowa w § 3 ust. 8.  
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4. Naruszenie zobowiązania ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy. 

 
§ 11. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, bez 
wyznaczania terminu dodatkowego a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia, w przypadku przekroczenia terminu, o których mowa w § 3 ust 8.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wskazanego ust. 1, 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu, określonego w § 3 ust. 3 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,01% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 
- za każdy dzień zwłoki  

5. W przypadku naruszenia obowiązku poufności, o którym mowa w § 10, w wysokości 500 
zł za każdy stwierdzony przypadek. 

 
6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego 

wynagrodzenia. 
 

 § 12. 

1. Z chwilą każdorazowego przekazania opracowanych materiałów, o których mowa w §3 
ust 5, Wykonawca – w ramach wynagrodzenia umownego -przeniesie na 
Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do przekazywanych utworów.  

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, obejmuje prawo do rozporządzania tymi 
prawami na rzecz osób trzecich przez cały okres ich trwania.  

3.  Zamawiający ma prawo do korzystania z utworów, o których mowa ust. 1, na wszystkich 
polach eksploatacji między innymi: 1) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, 
przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 2) 
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, liczbie, niezależnie od formatu, systemu lub 
standardu, techniką cyfrową, analogową, zapisu magnetycznego lub poprzez 
wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich w nieograniczonej 
liczbie kopii (egzemplarzy) oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 3) 
publikowanie, 4) wielokrotne używanie, 5) nieograniczone udostępnianie podmiotom 
trzecim, 6) nieograniczone dokonywanie modyfikacji i poprawek.  
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4. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone ani 
 czasowo, ani terytorialnie.  

§13 
 
Zamówienie jest realizowane w ramach Porozumienia nr RPSW.01.01.00-26-0001/18 w sprawie 
dofinansowania Projektu pn: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar 
(ŚKLGUM)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach 
Działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 
§ 14. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w przypadku zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 
Umowy w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w ramach realizacji 
Umowy, jeżeli będzie ona miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. W 
takiej sytuacji łączne wynagrodzenie netto, o którym mowa w § 4 Umowy nie zmieni się, a 
łącznie wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, może ulec odpowiedniemu 
zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od skali wpływu powyższej zmiany na koszty 
wykonania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie 
zmiany umowy, w okolicznościach, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać 
propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny 
przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ na 
wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy.  

3. W terminie 7 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych 
wyjaśnień, informacji lub dokumentów.  

4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania kompletnego – w ocenie Zamawiającego – wniosku. W przypadku 
uwzględnienia wniosku przez Zamawiającego Strony podejmą działania w celu uzgodnienia 
treści aneksu do umowy oraz jego podpisania.  

5. Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania umowy powodować będzie 
konieczność zmiany umowy, strony dokonają niezwłocznie zmiany umowy w zakresie 
wymaganym przepisami. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 (zmiana osób do kontaktu). 
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§ 15. 
1. Zmiany Umowy wymagają zgody Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają w szczególności przepisy 

prawa cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych. W 
sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają w szczególności przepisy 
prawa cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

3. Wszelkie spory na tle wykonywania Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach po 1 dla Wykonawcy i po jednym dla 
Zamawiającego i Współzamawiającego. 

 
 
 
 
            Wykonawca:                                      Zamawiający: 
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