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UMOWA NR TBS/U/…………/2018 
 

na WYKONANIE INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIEJ, 
INWENTARYZACJI ZIELENI, EKSPERTYZY TECHNICZNEJ, EKSPERTYZY MYKOLOGICZNEJ ORAZ 

BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZY UL. TARGOWEJ 14 
W WARSZAWIE 

 
 
zawarta ………………………………. w Warszawie pomiędzy: 
 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Południe spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mińskiej 52/54, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy pod nr KRS 0000030682, REGON: 014905150, NIP 113-21-07-698, kapitał 
zakładowy 113 970 000.00 zł, 
reprezentowaną przez: 
1.  
2.  
zwaną dalej Zamawiającym 
 

a 
 
…………………………………., 
…………………………………., 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
łącznie zwanymi Stronami, 
 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień 
publicznych bez stosowania ustawy, zawarta została Umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji WYKONANIE 

INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIEJ, INWENTARYZACJI ZIELENI, 
EKSPERTYZY TECHNICZNEJ, EKSPERTYZY MYKOLOGICZNEJ ORAZ BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZY UL. TARGOWEJ 14 W WARSZAWIE, 
zwanych dalej Ekspertyzą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszystkich 
materiałów, informacji, opinii, wymaganych dokumentów, zgód, decyzji i pozwoleń, 
niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust.1. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa przekazany Wykonawcy przez 
Zamawiającego Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 
 

§ 2. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć kompletną, w 5 egz. w formie 

papierowej oraz w formie zapisu elektronicznego na płycie CD (w programach i formatach 
określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) w terminie 12 
tygodni od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………………… 
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5. Dodatkowe egzemplarze Ekspertyzy Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za 
dodatkową zapłatą. 

6. Odbiór Ekspertyzy nastąpi w terminie 7 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. 
7. Jeżeli podczas odbioru Ekspertyzy zostaną stwierdzone istotne wady, od odbioru 

odstępuje się, a Zamawiający, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych 
i naprawienie szkody, wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad (wyznaczenie 
dodatkowego terminu nie zmienia terminu umownego wykonania Ekspertyzy i nie 
wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w jej wykonaniu). W przypadku 
nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie 
poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz zachowując roszczenie 
o zapłatę kar umownych i naprawienie szkody może: 
a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej 

lub technicznej Ekspertyzy, 
b) odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór prac zakwestionowanych 
uprzednio jako wadliwych. 

9. Jeżeli podczas odbioru Ekspertyzy zostaną stwierdzone wyłącznie wady nieistotne (takie 
jak: brak numerów stron, wszystkich podpisów autorów Ekspertyzy, itp.), Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad. Usunięcie tych wad w wyznaczonym 
terminie zostanie uznane za wykonanie przedmiotu Umowy w terminie złożenia 
Ekspertyzy w siedzibie Zamawiającego. 

10. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół, zwierający ustalenia poczynione w toku 
odbioru. W razie niestawiennictwa Wykonawcy lub odmowy podpisania protokołu, 
Zamawiający uprawniony będzie do samodzielnego sporządzenia protokołu. Ustalenia 
protokołu wówczas są wiążące dla Wykonawcy. 

11. Za termin wykonania Ekspertyzy Strony uznają dzień dostarczenia przez Wykonawcę 
Zamawiającemu kompletnej Ekspertyzy wykonanej zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy, w wyniku, czego Zamawiający dokonał jej odbioru bez zastrzeżeń, 
z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 7. 

12. Odbiór Ekspertyzy przez Zamawiającego nie stoi na przeszkodzie dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych przez Zamawiającego wobec Wykonawcy, wynikających 
z niewłaściwej jakości Ekspertyzy, jej wad lub braków (pod względem celu, któremu ma 
służyć) których nie zauważono w trakcie odbioru Ekspertyzy. Za wszelkie wady Ekspertyzy 
stwierdzone przy odbiorze oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, jak i za 
szkody powstałe wskutek jej wad odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

13. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia 
z tytułu praw autorskich związanych z wykonaniem Ekspertyzy oraz oświadcza i zapewnia, 
że w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
przedmiotowej Ekspertyzy Wykonawcy przysługiwały wszelkie wyłączne i niczym 
nieograniczone autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań zawartych 
w wykonanej Ekspertyzie lub sporządzonych dla jej potrzeb, będących utworami 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i poprzez 
przeniesienie powyżej wymienionych praw nie naruszy jakichkolwiek praw innych osób. 

14. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wydzielić części prac 
związanych z wykonaniem Ekspertyzy objętej przedmiotem Umowy i zlecić ich wykonania 
podwykonawcy. 
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15. Wykonawca, z chwilą protokolarnego odebrania przez Zamawiającego Ekspertyzy, o której 
mowa w § 1, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych, praw 
zależnych oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji 
wymienionych w Umowie do przedmiotowej Ekspertyzy a także własność nośnika, na 
którym utrwalono opracowanie oraz własność wszystkich egzemplarzy Ekspertyzy.  

16. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na następujących 
polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Ekspertyzy lub jej części – poprzez 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy ww. Ekspertyzy, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Ekspertyzę utrwalono – 
poprzez wprowadzanie do obrotu lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, 
wprowadzenia Ekspertyzy do pamięci komputera i na nośniki pamięci, 

3) w zakresie rozpowszechniania Ekspertyzy w sposób inny niż określony w pkt 2 – 
poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, 
emitowanie, a także publiczne udostępnianie całości lub części Ekspertyzy w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, 

4) w zakresie wykorzystania Ekspertyzy do realizacji projektu budowlanego, jak również 
w postępowaniach mających na celu wyłonienie wykonawcy robót – poprzez 
wielokrotne wykorzystywanie Ekspertyzy lub jej części w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy projektu 
budowlanego lub robót objętych Ekspertyzą, w szczególności poprzez włączenie jej do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnianie Ekspertyzy lub jej 
części wszystkim zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie zamówienia 
publicznego w zakresie objętym Ekspertyzą, 

5) w zakresie dokonywania w odebranej przez Zamawiającego Ekspertyzie 
i zrealizowanych w oparciu o nią pracach projektowych lub robotach budowlanych 
wszelkich zmian, w celu optymalnego dostosowania przedmiotowej Ekspertyzy lub 
wykonanych na jej podstawie robót do potrzeb Zamawiającego, 

6) wykorzystywania Ekspertyzy w celach reklamowych, promocyjnych lub 
marketingowych. 

17. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, 
praw zależnych, zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz własność nośników, na 
których przekazano je Zamawiającemu i własność wszystkich egzemplarzy Ekspertyzy jest 
zawarte w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

18. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie. 
19. Wykonawca upoważnia Zamawiającego, do wykonywania w odniesieniu do Ekspertyzy 

będącej przedmiotem Umowy, autorskich praw osobistych, Strony ustalają, że wraz 
z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca, niniejszym udziela Zamawiającemu takiego 
upoważnienia. 

20. W okresie wykonywania wewnątrz budynku czynności związanych z przygotowaniem 
Ekspertyzy, Wykonawca zabezpieczy wejścia do budynku przed dostępem osób trzecich. 

21. Wykonawca ze względu na zły stan techniczny budynku, zobowiązany jest do zachowania 
należytej ostrożności podczas wykonywania na terenie przedmiotowej nieruchomości 
czynności związanych z opracowaniem Ekspertyzy. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności wobec Wykonawcy i osób działających na jego zlecenie z tytułu 
wszelkich szkód powstałych w toku czynności związanych z opracowaniem Ekspertyzy, 
zaistniałych na terenie przedmiotowej nieruchomości. 
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§ 3. 

Ekspertyza określona w § 1 powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne 
oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami 
prawnymi oraz normami i normowanymi rysunkami i że zostaje wydana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
§ 4. 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy (stanowiącą załącznik nr 2 do 
Umowy) w kwocie brutto ………………. zł (słownie: ………………………… złotych i ……/100). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
Umowy, w szczególności koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, decyzji, uzgodnień 
i ekspertyz, map i innych materiałów do celów projektowych, a także wszelkie należności 
z tytułu nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach 
eksploatacji określonych w niniejszej Umowie, praw zależnych, wyłącznego prawa do 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie opisane w ust. 1 wyczerpuje w całości jego 
roszczenia wynikające z wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 
 

§ 5. 
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi po jego wykonaniu 

i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego. 
2. Rachunek winien zostać dostarczony Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty 

podpisania protokołu odbioru Ekspertyzy. 
3. Rachunek Wykonawcy będzie uregulowany w formie przelewu z konta Zamawiającego na 

konto Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia jego Zamawiającemu przez 
Wykonawcę. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

 
§ 6. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody 
poniesione wskutek wadliwej Ekspertyzy. 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo 
naliczyć Wykonawcy karę umowną: 
a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust.1 za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykonania przedmiotu Umowy, 
b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust.1 za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad 
Ekspertyzy, stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi za wady 
i gwarancji jakości, 

c) w wysokości do 25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust.1 za 
nienależytą realizację przedmiotu Umowy, za odstąpienie od Umowy przez 
Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca. 

3. Za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy rozumie się między innymi nie uzupełnienie 
braków lub nieusunięcie wad Ekspertyzy, w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych oraz egzekwowania należności z tytułu naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają 
w mocy. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres 24 miesięcy, 
licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru Ekspertyzy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość 
użytkową lub techniczną wykonanej Ekspertyzy, a także za usunięcie tych wad i usterek 
ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego – w każdym czasie - niekompletności 
Ekspertyzy objętej niniejszą Umową, koszt wykonania Ekspertyzy uzupełniającej w całości 
pokryje Wykonawca. 

9. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie do 21 dni od daty przekazania Wykonawcy 
wezwania do zapłaty. 

 
§ 7. 

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach ogólnych, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie bez wyznaczenia dodatkowego terminu, 
w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez 
Wykonawcę lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar 
umownych (§ 6 ust.2), w tym w szczególności: 
a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na 
okres dłuższy niż 7 dni, 

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 
zachowania wymaganej staranności 

w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu 
wyżej wymienionych okoliczności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie bez 
wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku: 
a) ogłoszenia likwidacji działalności Wykonawcy, 
b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy 
w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu 
wyżej wymienionych okoliczności. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 
 

§ 8. 
1. Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się: ………….., telefon: 

……………………., e-mail: ……………………... 
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2. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest: 
………………………., telefon: ………………….., mail: …………………………... 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany wymagającej sporządzenia 
aneksu do Umowy. Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić 
na piśmie o dokonanej zmianie. 

 
§ 9. 

Strony Umowy ustalają maksymalnie pięciodniowy termin udzielania pisemnych odpowiedzi 
na wszelkie zapytania związane z przedmiotem niniejszej Umowy. 

 
§ 10. 

Zmiany Umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 11. 

1. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji związanej z Umową:  
a) Zamawiający:  ul. Augustyna Kordeckiego 19, 04-143 Warszawa 

e-mail: ……………………………………fax: ………………. 
b) Wykonawca :  ………………………………………………………………. 

e-mail: ………………………… 
fax: ………………………… 

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie powyższych 
adresów, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na ostatni znany adres 
i dwukrotnie awizowanej przez pocztę za skutecznie doręczoną. 

3. Korespondencja będzie doręczana za pisemnym poświadczeniem odbioru, pocztą za 
zwrotnym poświadczeniem odbioru lub pocztą elektroniczną. 

4. Zmiana adresów wymienionych w ust.1 nie stanowi zmiany wymagającej sporządzenia 
aneksu do Umowy. 

 
§ 12. 

1. Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej 
Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 
§ 13. 

1. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane  oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
 

§ 14. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
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Wykaz załączników do Umowy: 
1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1. 
2. Formularz ofertowy Wykonawcy - załącznik nr 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z A M A W I A J Ą C Y:     W Y K O N A W C A: 


