
UMOWA:  Nr 7/I-Br/IV/2022             str. 1 z 24 

 

PROJEKT 

UMOWA Nr 7/I-Br/IV/2022  

 
 

zawarta w Malborku w dniu ………………….…. 2022 roku pomiędzy: 
 

Elewarr Sp. z o.o., Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki  

w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000102377, NIP: 526-030-02-79, REGON: 011074010 o kapitale 

zakładowym: 143.010.500,00 zł. 
 

Adres do korespondencji: 

ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 
 

w imieniu i na rzecz, której działają na podstawie pełnomocnictwa: 
 

1. Hubert Grzegorczyk - Dyrektor Oddziału 

2. Małgorzatę Klinkosz - Księgowy Oddziału 
 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
 

a  

 

Firmą: ………………………………………………………….………………………………………. 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: …………., 

prowadzonym przez SĄD  ………………, ………  WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO, posiadającą numer NIP: …………….i numer: …………………., 

REGON: ……………………….. 
 

Adres do korespondencji: 

………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez:  

………………………………………………. 

zwanym dalej  „Wykonawcą”, 
 

dalej zwani także „Stronami” lub „Stroną” 
 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy  
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo– kosztorysowej 

(dalej: dokumentacja projektowa), uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego, na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa 

rozbudowa i modernizacja obiektów magazynowych Elewatora Braniewo” – tj. w zakresie 

kompleksowej rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych w Elewatorze 

Braniewo, w tym zwiększenia dotychczasowej bazy magazynowej do 10000 ton 

pojemności magazynowej i podniesienia stanu technicznego elewatora na wyższy poziom 

technologiczny. 
 

1.1 Lokalizacja inwestycji w zakresie wykonania i rozbudowy obiektów magazynowych 

Elewatora Braniewo: 

 Elewator Braniewo - Adres: 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 2. 
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1.2 Dane geodezyjne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

• działka 4/2 obręb Braniewo – własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste 

Spółka ELEWARR z siedzibą w Warszawie; 
 

• działka 3/25 obręb Braniewo – własność Spółka ELEWARR z siedzibą w Warszawie; 
 

• działka 3/6 obręb 0012 Braniewo – własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste 

Spółka ELEWARR z siedzibą w Warszawie 
 

1.3  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy na rzecz Zamawiającego, 

zgodnie zakresem przedmiotowym zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 

………………… r. (złożoną w przetargu na realizację przedmiotu zamówienia), która jest 

załącznikami do niniejszej umowy oraz w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) nr: 7/Br-I/IV/2022 z dnia ………………. r., które to dokumenty są 

załącznikami do niniejszej umowy i stanowią tym samym jej integralną część. 
 

2.  Założenia projektowe przedmiotowego zamówienia. 

 

2.1 Główne założenia projektowe obejmuję dwa zasadnicze zakresy niniejszego 

zamówienia – odrębne w odniesieniu do dokumentacji projektowej stanowiącej 

załączniki wniosku o wydanie pozwolenia na budowę nowych budowli i urządzeń oraz 

odrębne w odniesieniu do modernizacji aktualnie użytkowanych obiektów 

magazynowych (tj. wymianę urządzeń technologicznych i montaż nowych urządzeń,  

w tym: 
 

a) dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę na wykonanie rozbudowy Elewator Braniewo tj. wykonanie budowy nowych 

budowli i urządzeń – zgodnie zakresami technicznymi inwestycji podanymi  

w punkcie § 1 ust. 2, pkt. 2.1.2 niniejszej umowy, na które wymagane jest 

pozwolenie na budowę. 
 

b) dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie modernizacji aktualnie 

użytkowanych obiektów magazynowych tj. wymianę urządzeń technologicznych i 

montaż nowych urządzeń w magazynie nr 1 – zgodnie zakresami technicznymi 

inwestycji podanymi w punkcie § 1 ust. 2, pkt. 2.1.3 niniejszej umowy, na które 

nie jest wymagane jest pozwolenie na budowę. 

 

2.1.1 Podstawą założeń projektowych przedmiotowego zamówienia jest niżej podana 

dokumentacji projektowa i administracyjna uzyskana przez Zamawiającego: 
 

a) Dokumentacja wykonana przez Zamawiającego pn.: „Program Funkcjonalno- 

Użytkowy (PF-U) z dnia: 29.11.2021 r./nr ewidencyjny: 21-035 PL EB, na wykonanie 

zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa rozbudowa i modernizacja obiektów 

magazynowych Elewatora Braniewo”  
 

b) Decyzja z dnia 30.12.2021 r., znak sprawy: WGN.6220.8.3.2021.NJ o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: 

„Budowie podziemnej instalacji gazu LPG, wraz z przyłączem do zasilania suszarni 

zboża na działce o nr ew. 4/2 obręb 0012 Braniewo, przy ul. Stefczyka 2”, powiat 

braniewski, bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
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c) Decyzja nr 03/22 z dnia 24.01.2022 r. (znak sprawy: WGN.6730.65.021.NSz)  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na 

budowie przy budynku istniejącego elewatora obiektów magazynowych tj. budowa 

silosów buforowych (2 szt.), silosów magazynowych lejowych (8 szt.), suszarni 

kontenerowej i czyszczalni, rozbudowa wiaty nad wagą samochodową, budowa kosza 

przyjęciowego z budynkiem hali wraz z niezbędnymi urządzeniami transportowymi  

i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 3/6, 3/35, 4/2 obręb 12 położonej 

przy ulicy Stefczyka w Braniewie. 
 

d) Decyzja (znak sprawy: WGN.6730.3.2022. NSz), o warunkach zabudowy dla terenu 

położonego w Braniewie przy ul. Stefczyka na działce geodezyjnej nr 3/6 i 4/2 obręb 12 

na realizację inwestycji: budowa podziemnej instalacji zbiornikowej gazu LPG na 

działce geodezyjnej nr 4/2 obręb 12 oraz nadbudowa i rozbudowa wiaty stalowej nad 

wagą samochodową na działce geodezyjnej nr 3/6 obręb 12. 

 

 

2.1.2 Główne założenia projektowe do uwzględnienia w zakresie dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik do pozwolenia na budowę, z wyszczególnieniem 

poszczególnych zakresów rozbudowy i budowy nowych budowli Elewatora Braniewo  

– zgodnie z treścią § 1 ust. 2, pkt. 2.1 litera a) niniejszej umowy. 
 

a) zwiększenie powierzchni magazynowej Elewatora Braniewo do 10000 ton 

pojemności magazynowej, poprzez budowę baterii metalowych silosów lejowych 

magazynowych (8 szt.) o pojemności łącznej ≈ 6080 ton, poprzez budowę baterii 

metalowcy silosów lejowych buforowych tzw. zbiorników buforowych do obsługi 

suszarni zbożowej (2 szt.) o pojemności łącznej ≈ 700 ton; 
 

b) budowa i montaż nowego zadaszonego kosza przyjęciowo-załadunkowego  

wraz z wykonaniem wymaganych ciągów transportowych, wykonaniem aspiracji 

kosza (system odpylenia) oraz wykonaniem samochodowej wywrotnicy belkowej; 
 

c) budowa i montaż suszarni zbożowej przepływowej z odzyskiem ciepła i systemem 

odpylania, zasilanej gazem płynnym LPG; 
 

d) wykonanie instalacji zasilającej LPG, tj. wykonanie przyłącza gazu LPG do suszarni 

zbożowej (budowa zbiorników podziemnych LPG); 
 

e) wykonanie instalacji przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnych, odwodnienia dla 

nowego budynku - kontenera sterowni; 
  

f) wykonanie wszystkich niezbędnych prac ziemnych, budowlanych, fundamentowych 

obejmujący wykonanie przedmiotowej inwestycji, 
 

g) wykonanie podwyższenia konstrukcji wiaty (zadaszenia) nad wagą samochodową i 

wydłużenia konstrukcji dachowej; 
 

h) wykonanie nowej konstrukcji pomostu do sterowania automatyczną sondą do 

pobierania prób (typu Rakoraf); 
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i) wykonanie demontażu / rozbiórki w zakresie: aktualnie użytkowanych urządzeń 

technologicznych w obrębie magazynu nr 1 i budowli (nieużytkowanego magazynu 

płaskiego, aktualnie użytkowanego kosza przyjęciowego wysypu przyczep 

rolniczych; 

 

 

2.1.3 Główne założenia projektowe do uwzględnienia w zakresie dokumentacji 

projektowej, które nie będą objęte pozwoleniem na budowę, stanowiącej 

załącznik do wymaganego pozwolenia na budowę, z wyszczególnieniem 

poszczególnych zakresów modernizacji aktualnie użytkowanych obiektów 

magazynowych obejmującą wymianę urządzeń technologicznych i montaż nowych 

urządzeń w magazynie nr 1 Elewatora Braniewo – zgodnie z treścią § 1 ust. 2, pkt. 2.1 

litera b) niniejszej umowy. 

 

a) montaż nowych urządzeń technologicznych w magazynie nr 1 - o wydajności 

docelowej min. 100 ton/godz., w tym:  wykonanie nowej instalacji elektrycznej  

w aktualnie użytkowanym magazynie nr 1 oraz wykonanie nowej instalacji 

elektrycznej dla nowo montowanych budowli i urządzeń technologicznych, montaż 

nowej czyszczalni zbożowej; montaż wagi przesypowej w ciągu technologicznym 

magazynu nr 1 i nowo budowanej suszarni zbożowej; montaż zdalnego systemu 

pomiaru temperatur zbóż w komorach betonowych istniejącego magazynu nr 1  

i systemu pomiaru temperatur w nowo budowanych silosach buforowych i silosach 

w nowej baterii silosów magazynowych, montaż infrastruktury towarzyszącej oraz 

wykonanie nowego pomieszczeniem kontenerowego na sterownię; 
 

b) montaż urządzeń transportowych do obsługi montowanych urządzeń 

technologicznych i obiektów budowlanych - w procesie technologicznym 

przedmiotowej inwestycji; 
  

c) wykonanie przełożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego  

z projektowanymi obiektami i urządzeniami technologicznymi; 
 

d) wykonanie prac w zakresie odwodnienia nowych budowli i urządzeń 

technologicznych do istniejącej instalacji odwadniającej – dotyczy sieć wewnętrznej; 
 

n) wykonanie uzupełnienie ogrodzenie posesji na odcinku zachodnim, w granicy działki 

4/2 i 4/1, obręb 0012 Braniewo, w miejscu powstałym po wykonaniu rozbiórki 

magazynu płaskiego – w uzgodnieniu z wytycznymi dotyczącymi konstrukcji tego 

ogrodzenia z użytkownikiem działki sąsiedniej (dz. 4/1 obręb 0012 Braniewo); 
 

o) wykonanie zaprojektowanych dróg wewnętrznych; 
 

p) wykonanie miejsc parkingowych dla przedmiotowej inwestycji – w obrębie działki  

nr 3/6; 
 

r) wykonanie modernizacji istniejącej stacji transformatorowej obsługującej obiekty 

magazynowe Elewatora Braniewo – w oparciu o warunki przyłączeniowe operatora 

sieci energetycznej. 
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3. Ogólny zakres umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowo– 

kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia obejmuje: 

 

3.1  Wielobranżowy projekt koncepcyjny (WPK) obejmujący przedmiotową inwestycję  

w zakresie rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo w oparciu o założenia 

projektowe wynikające z posiadanego przez Wykonawcę Programu Funkcjonalno- 

Użytkowego i uzyskane decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji. 

 

3.2 Wielobranżowy projekt budowlany (PB) z zagospodarowaniem terenu  

– tj. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej obejmującej 

przedmiotową inwestycję, zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane 

oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra  Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego  (Dziennik Ustaw RP z dnia 

18.09.2020 r. poz. 1609) oraz w oparciu o założenia projektowe wynikające  

z posiadanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno- Użytkowego i uzyskane 

decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedmiotowej inwestycji – stanowiące załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę. 
 

3.3 Uzyskanie decyzji / pozwolenia na budowę – uzyskanie decyzji pozwolenia na 

budowę jest przedmiotem niniejszego zamówienia i leży po stronie Wykonawcy. 
 

3.4 Uzyskanie decyzji / pozwolenia na rozbiórkę – uzyskanie decyzji pozwolenia 

rozbiórkę budowli, obiektów budowlanych i urządzeń technologicznych jest przedmiotem 

niniejszego zamówienia  i leży po stronie Wykonawcy. 
 

3.5 Projekt wykonawczy - we wszystkich branżach, stanowiący uszczegółowienie projektu 

budowlanego, w zakresie użytych materiałów, urządzeń technologicznych, rozwiązań 

technologicznych i połączeń technologicznych pomiędzy urządzeniami, opisów  

w zakresie uzbrojenia zagospodarowania i urządzenia terenu - stanowiący załącznik do 

wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie budowli; 

 

3.6 Nadzór autorski - zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,  

 

3.7 Dokumentację przetargową – w zakresie wykonania rozbudowy i modernizacji 

Elewatora Braniewo w tym: przedmiary robót budowlanych, dokumentację kosztorysową 

- kosztorys nakładczy (tzw. „ślepy kosztorys”). 

  

3.8 Dokumentację w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych – w tym: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

z uwzględnieniem poszczególnych zakresów przedmiotowej inwestycji. 
  

 

4.  Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia 

 

4.1  Wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego (WPK) obejmującego 

przedmiotową inwestycję w zakresie rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo w 

oparciu o założenia projektowe – wskazane w § 1 ust. ust. 1, pkt. 1.3.2 niniejszej 

umowy, a wynikające z posiadanego przez Wykonawcę Programu Funkcjonalno- 
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Użytkowego i uzyskane decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji - tj. dokumenty wskazane w § 1 ust. 1,  

pkt. 1.3.1 niniejszej umowy. 
 

 Zastrzeżenie: WPK wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, przed przystąpieniem 

do wykonania Projektu budowlanego wskazanego w punkcie poniżej. 

 

4.2 Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego (PB) z zagospodarowaniem terenu 

– tj. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej 

przedmiotową inwestycję, zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane 

oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dziennik Ustaw RP z dnia 

18.09.2020 r. poz. 1609) oraz w oparciu o założenia projektowe wynikające  

z posiadanego przez Wykonawcę Programu Funkcjonalno- Użytkowego i uzyskane 

decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedmiotowej inwestycji, w tym: 

 

4.2.1 Projekt zagospodarowania działki lub terenu – stanowiący załącznik do wniosku o 

wydanie pozwolenia na budowę. 
 

4.2.2 Projekt architektoniczno-budowlany - stanowiący załącznik do wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę. 
 

4.2.3 Projekt techniczny - stanowiący załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę, w tym min.: 

-  projekty konstrukcyjne nowych obiektów obiektu, 

-  charakterystykę energetyczną, 

-  projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

- dokumentację geologicznym / geotechnicznych warunków posadowienia 

projektowanych obiektów budowlanych (w zależności od wymagań) oraz pozostałe 

opracowania projektowe wymagane w zakresie projektu technicznego. 
 

Zastrzeżenia: Zamawiający posiada Opinię geotechniczną o przydatności terenu dla 

potrzeb zadania inwestycyjnego pn.; Wykonanie PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO (PFU) dla wykonania kompleksowej rozbudowy i modernizacji obiektów 

magazynowych w Elewatorze Braniewo– obejmującą wykonanie budowy nowego kosza 

przyjęciowo- załadunkowego i budowy baterii silosów buforowych i magazynowych. 

Dokumenty te zostały udostępnione Wykonawcy w trakcie przeprowadzenia wizji 

lokalnej w Elewatorze Braniewo.  

 

 Zastrzeżenia dodatkowe:  

 Wykonawca przedmiotowej dokumentacji projektowej musi przestrzegać następującej 

zasady:  
 

- przedmiotu zamówienia, w tym opisy techniczne dokumentacji projektowej nie mogą 

zawierać opisów i wskazań w zakresie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła rozwiązań technicznych, urządzeń technicznych i 

technologicznych lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów; 
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- odstępstwa od tej zasady mogą być uwzględnione jedynie na podstawie pisemnej 

zgody Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki 

danego zakresu zamówienia, a będącej przedmiotem zamówienia.  
  

4.2.4 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami Prawa 

budowlanego - stanowiące załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę. 
 

a)  uzyskanie uzgodnień i warunków wykonania przedmiotowej inwestycji  

w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, wszystkie inne 

wymagane prawem budowlanym, są przedmiotem zamówienia i leżą po stronie 

Wykonawcy. 
 

b) Szczegółowe postanowienie dotyczące uzyskania uzgodnień w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wszystkich innych 

wymaganych prawem budowlanym, a niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

budowę, jest następujące: 
 

- złożenie wniosku do danego urzędu (zgodnie z właściwością rzeczową  

i miejscową), a dotyczącego uzyskania wymaganych uzgodnień w zakresie: 

ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, w tym wniosków w zakresie 

wszystkich innych uzgodnień koniecznych dla uzyskania wymaganych opinii 

wymaganych prawem budowlanym, leży po stronie Wykonawcy; 
 

- prowadzenie wszelkiej korespondencji z danym urzędem, w zakresie 

podanym w punkcie powyżej leży po stronie Wykonawcy; 
 

- Zamawiający, udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do 

występowania przed Organami administracji samorządowej, Organami 

administracji państwowej, innych urzędów, w zakresie obejmującym 

dokonania stosownych uzgodnień i opinii - wskazanych w § 1 ust. 4, pkt 

4.2.4 niniejszej umowy. 
 

4.2.5 Projekt wykonawczy we wszystkich branżach, stanowiący uszczegółowieniem 

projektu budowlanego, w zakresie użytych materiałów, urządzeń 

technologicznych, rozwiązań technologicznych i połączeń technologicznych 

pomiędzy urządzeniami, opisów w zakresie uzbrojenia zagospodarowania  

i urządzenia terenu - stanowiący załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia 

na użytkowanie budowli. 
 

a) Wymaganym jest uwzględnienie w projekcie wykonawczym przedmiotowej 

dokumentacji projektowej sporządzenia zakresów technicznych zgodnie  

z uszczegółowieniami i uzupełnieniami podanymi w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym z dnia: 29.11.2021 r. / nr ewidencyjny: 21-035 PL EB - wskazanymi  

w opisie: „Projekt wykonawczy” (strona 33 -36 PF-U). 
 

4.2.6 Przedmiar robót dla całości przedmiotowej inwestycji, z uwzględnieniem 

przedmiaru poszczególnych zakresów robót, wskazanych w treści PF-U z dnia 

29.11.2021 r. na wykonanie rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo  

- stanowiący załącznik do dokumentacji przetargowej na wykonanie rozbudowy  

i modernizacji Elewatora Braniewo (dokumentacja przetargowa w tym zakresie 

nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia). 
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4.2.7 Kosztorys nakładczy (tzw. „ślepy kosztorys”), z uwzględnieniem poszczególnych 

zakresów robót,  wskazanych w treści PF-U z dnia 29.11.2021 r. na wykonanie 

rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo - stanowiący załącznik do 

dokumentacji przetargowej na wykonanie rozbudowy i modernizacji Elewatora 

Braniewo. 
 

4.2.8 Kosztorys inwestorski dla całości robót, z uwzględnieniem kosztorysów dla 

poszczególnych zakresów robót, wskazanych w treści PF-U z dnia 29.11.2021 r. 

na wykonanie rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo. 
 

4.2.9 Specyfikacje techniczne w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych 

dotyczące całości przedmiotowej inwestycji, jak również poszczególnych 

zakresów robót, wskazanych w treści PF-U z dnia 29.11.2021 r. na wykonanie 

rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo. 

 

4.2.10 Plan BIOZ - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego  

i prowadzonych robót budowlanych i montażowych. 

 

 Zastrzeżenie: Wymaganym jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej do akceptacji przez Zamawiającego – w zakresie dokumentacji wymaganej do 

złożenia w Starostwie Powiatowym w Braniewie wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia 

na budowę. 

 

 

4.3 Uzyskanie decyzji pozwoleniu na budowę. 
 

a) złożenie wniosków do Starostwa Powiatowego w Braniewie, dotyczących uzyskania 

pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji leży po stronie Wykonawcy; 
 

b) prowadzenie wszelkiej korespondencji przez Wykonawcę, w zakresie podanym  

w punkcie powyżej leży po stronie Wykonawcy; 
 

c) Zamawiający, udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do występowania przed 

Organami administracji samorządowej, Organami administracji państwowej, innych 

urzędów, w tym przed Starostwem Powiatowym w Braniewie, w zakresie obejmującym 

złożenie stosownych wniosków celem uzyskania, decyzji pozwolenia na budowę  

i decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego, w zakresie przedmiotowego zamówienia. 
 

d) Uzyskanie wymaganego podkładu geodezyjnego tj. mapy do celów projektowych w 

skali 1:500, jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie Wykonawcy. 

 Podkład geodezyjny, winien posiadać wszystkie niezbędne elementy do celów 

projektowych.  
  

Zastrzeżenie:  

Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, aktualne na dzień leży po stronie 

Zamawiającego. 

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów zostanie przekazany Wykonawcy – na dzień 

złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę będącego przedmiotem 

zamówienia.  
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4.4 Udzielanie odpowiedzi na pytania Zamawiającego i Wykonawców docelowej inwestycji  

w zakresie rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo.  
 

 Wykonawca przedmiotowej dokumentacji projektowej ma obowiązek, stosowania niżej 

podanej procedury w zakresie uzgodnień i odpowiedzi wnioskodawców. 
 

a)  uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań 

technologicznych i materiałowych; 
 

b)  uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę lub zgłoszenie robót, dla 

których pozwolenie nie jest wymagane; 
 

c)  udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia, w procedurze przetargowej, która będzie prowadzona przez 

Zamawiającego, w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową na wykonanie 

rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo, tj. na roboty budowlano – montażowe, 

które mające zostać zrealizowane na podstawie pozwolenia na budowę i dokumentacje 

projektową będącą przedmiotem niniejszego zamówienia. 
 

d) przewidywana przez Zamawiającego formuła realizacji przedmiotowej dokumentacji 

projektowej nakłada na Wykonawcę tej dokumentacji, obowiązek ścisłej współpracy 

przy realizacji przedmiotowego zamówienia już od fazy koncepcyjnej dokumentacji 

projektowanej przedmiotowej inwestycji, do zakończenia czynności w zakresie 

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. 
 

Zastrzeżenie: Przetarg na prace budowlano- montażowe w zakresie wykonania 

rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo będzie prowadzony w oparciu  

o Regulamin Dokonywania Zakupów Inwestycyjnych, Usług i Robót Budowlanych 

obowiązujący w ELEWARR Sp. z o.o.  

 

Zamawiający w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówień, nie podlega 

obowiązkowi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

4.5. Prowadzenie nadzór autorskiego 

 

4.5.1 Wykonawca przedmiotowego zamówienia będzie zobowiązany do sprawowania 

nadzoru autorskiego zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego  

i winien obejmować w szczególności: czynności wynikające z ustawy z dn. 

07.07.1994 – Prawo budowlane (Dz. U z 2016, poz. 290 z późniejszymi zmianami),  

w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych i montażowych, ich 

zgodność z projektem budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, 

w tym w zakresie: 
 

-  wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim 

rozwiązań; 
  

-  opiniowania realizowanych robót budowlanych pod kątem uniknięcia konieczności 

zmian w dokumentacji a także konieczności zmian w decyzji / pozwolenia na 

budowę; 
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- uzupełniania lub zmian dokumentacji z powodów za które odpowiada projektant  

(w szczególności, gdy organ do tego upoważniony wniesie uwagi do sporządzonej 

dokumentacji projektowej). 

 

4.5.2 Nadzór autorski Wykonawcy będzie obejmował wykonanie rozbudowy i modernizacji 

Elewatora Braniewo do zakończenia procesu budowlanego przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego, w tym: 
 

-  w okresie realizacji robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji 

projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia  
 

- w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty. 

 

4.5.3 Nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, będzie 

 zrealizowany  przez Wykonawcę na pisemne żądanie Zamawiającego, w następujący 

 sposób: 

  

a)  Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski w ramach przedmiotu umowy,  

w poszczególnych zakresach realizacji prac budowlano-montażowych, przyjmując 

jednocześnie poszczególne zakresy realizacji prac budowlano- montażowych, 

zgodnie treścią § 1, ust. 2, pkt. 2.1.2 i pkt. 2.1.3 niniejszej umowy;  
 

b) W podanym w punkcie powyżej sposobie sprawowania nadzoru autorskiego 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania co najmniej jednego nadzoru 

autorskiego przy realizacji poszczególnych zakresów realizacji prac budowlano-

montażowych.  

 Wykonanie tego nadzoru autorskiego zostanie potwierdzone stosownym zapisem  

w protokołach odbioru częściowego z realizacji poszczególnych zakresów,  

o których mowa w punkcie powyżej. 
 

c) Wskazany w punktach powyżej nadzór autorski jest uwzględniony w wynagrodzeniu 

Wykonawcy wskazanym w § 6 ust. 1.  

 

4.6 Wykonanie dokumentacji przetargowej – w zakresie wykonania robót montażowo – 

budowalnych rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo w tym:  
 

 a)  przedmiary robót budowlanych,  

 b) dokumentację kosztorysową - kosztorys nakładczy (tzw. „ślepy kosztorys”). 

 

 Zastrzeżenie: Wykonanie dokumentacji przetargowej w zakresie SIWZ na realizację prac 

budowlano- montażowych rozbudowy i modernizacji Elewatora nie jest przedmiotem 

niniejszego zamówienia i będzie wykonana przez Zamawiającego, w odrębnym trybie. 
 

 c) Przekazana dokumentacja projektowa będzie podstawą do wyłonienia wykonawcy  

 w odrębnym postępowaniu przetargowym – zgodnie z trybem postępowania 

 obowiązującym w Spółce Elewarr.  
   

 d) Dokumentacja projektowa, w tym: przedmiary robót budowlanych, kosztorys 

 nakładczy (tzw. „ślepy kosztorys”) będą w sposób jednoznaczny określać wymagania 

 Zamawiającego stawiane względem wykonawcy przyszłych robót budowlano-
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 montażowych, a w szczególności będą precyzować za pomocą opisów i rysunków  

 i wszystkie istotne ze względu na ponoszone koszty poszczególnych zakresów  robót 

  budowlanych, detale i szczegóły tych zakresów obejmujących rozbudowę  

 i modernizację Elewatora Braniewo. 
  

4.7 Wykonanie dokumentacji w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych w tym: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami BHP, z uwzględnieniem zapisów treści w treści PF-U z dnia 

29.11.2021 r. na wykonanie rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo. 

 
 

5.  Wymagania dla Wykonawcy 
 

5.1 Wymaganym jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności 

i czynności, umożliwiających realizację przedmiotu umowy oraz posiadanie wiedzy, 

doświadczenia i dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, w tym osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 

-  Potwierdzeniem spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym przez Wykonawcę jest posiadanie (przez osoby wykonujące projekt 

będący przedmiotem zamówienia) uprawnień budowlanych do projektowania, 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie  

z odpowiednimi przepisami krajowymi tj. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane. 
 

Wykonawca zapewnia również udział w opracowaniu projektu osób posiadających 

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej i wymaganej specjalności oraz 

wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 

projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanych obiektów budowlanych. 
 

5.2 Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt będący przedmiotem umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca obowiązany jest monitorować zmiany 

przepisów obowiązujących w zakresie wykonania przedmiotu umowy. 
 

5.3 Przedmiot umowy Wykonawca wykonana i przekaże w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

a) Dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski powinien zawierać oświadczenie 

projektantów potwierdzające jej kompletności i zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego, sztuką  budowlaną i zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, zgodności z obowiązującymi normami, zawierać winna 

niezbędne oceny lub badania (jeżeli zachodzi taka konieczność). 

b) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą  

o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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5.5 Wykonawca udzieli gwarancji na projekt będący przedmiotem zamówienia na okres 36 

miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy - potwierdzonego protokołem odbioru 

zamówienia. 

 W każdym czasie trwania okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

zauważonych i wskazanych przez Zamawiającego wad i braków. 
 

5.6 Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do: uczestniczenia w naradach 

technicznych organizowanych na terenie budowy przez Zamawiającego oraz 

uczestniczenia w odbiorze końcowym robót (obecność zostanie potwierdzona wpisem 

do protokołu odbioru końcowego robót). 
  

 a) Zakłada się zorganizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiającego, 

 zgodnie z lokalizacją  przedmiotowej inwestycji, w niżej podanym trybie: 
 

-  na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż 2 razy w miesiącu – tj. spotkanie 

cykliczne związane z zaawansowaniem prac projektowych; 
 

- na wezwanie Zamawiającego w spotkaniu winien uczestniczyć cały Zespół 

Projektowy Wykonawcy przedmiotu umowy. 
 

b) W trakcie narad i posiedzeń w/w naradach, na bieżąco, będą omawiane wszystkie 

sygnalizowane przez projektantów problemy i ryzyka w zakresie sporządzanej 

dokumentacji projektowej. 
 

c) Ewentualne koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, 

przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na 

spotkaniach oraz koszty związane z opracowaniem ostatecznej koncepcji 

programowo - przestrzennej, należą do kosztów własnych Wykonawcy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego 

sporządzania. 

 

5.7 Dodatkowe wymagania projektowe dla Wykonawcy. 
 

 a) Na etapie wykonywania projektu wykonawczego Wykonawca powinien uwzględnić 

 wszelkie uwagi Zamawiającego w celu osiągnięcia zamierzonych efektów 

 estetycznych, funkcjonalnych i użytkowych  oraz energetycznych i środowiskowych.  

  Wymóg ten dotyczy również materiałów, jak i urządzeń, jakie będą użyte do 

 wykonania inwestycji w zakresie projektowanej rozbudowy i modernizacji Elewatora 

 Braniewo. 
 

 b) Specyfikacje materiałowe i techniczne powinny być zgodne z obowiązującymi 

 przepisami i powinny  być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 

 c) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym 

 wyposażenie  obiektu i urządzeń oraz zaprojektować podejścia instalacji i niezbędne 

 prace budowlane pod kątem  przyszłego montażu urządzeń i wyposażenia. 
 

 d) Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika dokumentacji projektowej 

 będącej przedmiotem zamówienia. 

   

 



UMOWA:  Nr 7/I-Br/IV/2022             str. 13 z 24 

 

6.  Opis techniczny zamówienia 
 

6.1 Założenia projektowe należy przyjąć w oparciu istniejącą dokumentację pn.: „Program 

Funkcjonalno- Użytkowy (PF-U) z dnia: 29.11.2021 r. / nr ewidencyjny: 21-035 PL 

EB, na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa rozbudowa  

i modernizacja obiektów magazynowych Elewatora Braniewo”, z uwzględnieniem 

treści § 1 ust. 1, pkt. 1.2 niniejszej umowy. 
 

6.2 Opis techniczny w zakresie form sporządzenia dokumentacji projektowej będącej 

przedmiotem zamówienia. 
 

6.2.1  Wykonawca wykona dokumentację w następujących wersjach: 
 

 a) wersję elektroniczną w nakładzie dokumentacji w formie elektronicznej na płytach 

CD/DVD - 6 szt. 

  egzemplarzach z zapisem na płytach kompaktowych z zastosowaniem następujących 

formatów; 

-  rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikację AutoCAD z 

możliwością otworzenia w dwóch wersjach: tj.  w wersji AutoCad 2010 i w wersji 

wyższej (nowszej). 

- wszystkie elementy dokumentacji projektowej w formacie PDF. 
 

b) opisy, zestawienia, specyfikacje, arkusze obliczeniowe – format obsługiwany przez 

aplikacje: MS Word, MS Excel, 
 

c) harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację MS Project, 
  

6.2.2 Wymagania w zakresie nakład dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

zamówienia. 

a) 6  egz. opracowań przedprojektowych, 

b) 6 egz. projektu budowlanego na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, 

c)   6 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym, 

d) 6 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

e) 6 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż, 

f) 6 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary robót, 

g) 6 egz. kosztorysów nakładczych (tzw. (tzw. „ślepy kosztorys”). 

h) 6 egz. pozostałych opracowań wyżej nie wymienionych.  
 

6.2.3 Wymaganym jest, aby forma elektroniczna i papierowa były jednakowe - należy 

 załączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest tożsama z wersją 

 papierową. 
 

 Zastrzeżenie: W przypadku, gdy wersja elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, 

będzie to podstawą do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu 

usunięcia rozbieżności. 

 

6.2.4  Wykonawca sporządzi, przygotuje i uzgodni z Zamawiającym tabelę przekazania 

dokumentacji dla wszystkich jej etapów. 
 

 Tabela powinna być uaktualniana w czasie realizacji robót w przypadku wykonania 

przez Wykonawcę rysunków zamiennych. 
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7.  Zakres prac dla Wykonawcy  
 

7.1 Wykonanie dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami i zgodnie z opisem 

przedmiotu umowy wskazanym w § 1 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy. 
 

a)   Uzyskanie map do celów projektowych – podkładów geodezyjnych jest przedmiotem 

umowy i leży po stronie Wykonawcy. 
 

7.2  Wykonawca udzieli gwarancji na projekt będący przedmiotem zamówienia na okres 36 

miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem 

odbioru niniejszego zamówienia.  

 - zgodnie z treścią § 1 ust. 5, pkt. 5.5 niniejszej umowy. 
   
 

7.3 Wszelkie koszty poniesione w związku z czynnościami niezbędnymi dla prawidłowego 

wykonania dokumentacji ponosi Wykonawca. Czynności zostały uwzględnione w cenie 

oferty stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 
 

Obowiązki Wykonawcy ujęte w tym punkcie uzupełniają treść § 1. ust. 1 do ust 5 niniejszej 

umowy. 

 

 

8. Zakres wymagań dla Zamawiającego 

 

8.1  Udostępnienie posiadanej dokumentacji budowlanej, w tym: 

 -  książkę obiektów magazynowych Elewatora Braniewo; 

 - dokumentację Programu Funkcjonalno-Użytkowego; 

 -  posiadane decyzje administracyjne wymagane w procesie budowlanym; 

 - posiadane opinie geotechniczne w zakresie rozbudowy i modernizacji Elewatora 

 Braniewo. 

 

8.2 Zamawiający wyznacza osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą.: 

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach przedmiotu zamówienia są:  

Zbigniew Orwat - tel. 55/ 242 11 31, kom. 609 587 470, 

Piotr Horbal – tel. 691 958 052 

adres e-mail: zorwat@elewarr.com.pl  

                             braniewo@elewarr.com.pl  

 

 

 

§ 2. 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy oraz prac i czynności 

 objętych niniejszą umową z użyciem własnych zasobów i materiałów.  

2. Wykonawca zapewnia, że sposób wykonania prac oraz zastosowane czynności i metody 

 w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, spełniają wymagania przepisów 

 przewidzianych dla robót projektowych, usług architektonicznych, usług w zakresie 

 opracowań budowlanych, inżynierskich, kosztorysowych i kontrolnych, będących 

 przedmiotem niniejszej umowy. 

mailto:zorwat@elewarr.com.pl
mailto:braniewo@elewarr.com.pl
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3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji 

niniejszej umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia 

wymagane przepisami prawa, w zakresie przepisów przewidzianych dla robót 

projektowych, usług architektonicznych, usług w zakresie opracowań budowlanych, 

inżynierskich, kosztorysowych i kontrolnych, będących przedmiotem niniejszego 

zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, 

doświadczenie i umiejętności do wykonania przedmiotowej umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie przepisami 

mającymi związek z przedmiotem umowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi 

przedstawionymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

wytycznymi i wskazówkami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i standardami, na realizację 

przedmiotowego zamówienia oraz z należytą starannością. 

6. Wykonawca niniejszym zapewnia, o stałej wymianie informacji z Zamawiającym oraz 

koordynacja swojej działalności z wymogami Zamawiającego.  

7. Przekazana dokumentacja projektowa będzie podstawą do wyłonienia wykonawcy  

w drodze przetargu publicznego – przeprowadzonego zgodnie z wymogami Regulaminu 

Dokonywania Zakupów Inwestycyjnych, Usług i Robót Budowlanych obowiązującego  

w ELEWARR Sp. z o.o. 
 

 

Obowiązki Wykonawcy ujęte w niniejszym postanowieniu uzupełniają treść § 1 ust. 5 

niniejszej umowy - Zakres wymagania dla Wykonawcy. 
 

 

§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość dokonywanie obmiarów i oględzin  

w miejscu realizacji rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo. 

 

2. Terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy. 
 

Obowiązki Wykonawcy ujęte w niniejszym postanowieniu uzupełniają treść § 1 ust. 8 

niniejszej umowy - zakres przedmiotowy zamówienia. 

 
 

§ 4. 

Termin i miejsce wykonania umowy 
 

1. Termin realizacji całego przedmiotu zamówienia wyznacza się na dzień:  

30.11.2022 r.  
 

 - z zastrzeżeniem konieczności dochowania terminów pośrednich dla następującego 

zakresów umowy: 

 

1.1 Wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego (WPK) – w terminie  

do dnia: 29.07.2022 r. 
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1.2 Wykonanie wielobranżowego projektu budowlany (PB) z zagospodarowaniem 

terenu – w terminie do dnia: 31.08.2022 r. 
 

1.3 Uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie do dnia: 31.10.2022 r. 
 

1.4 Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę – w terminie do dnia: 31.10.2022 r. 
 

1.5 Wykonanie projektu wykonawczego - w terminie do dnia: 30.11.2022 r. 
 

1.6 Dokumentację w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych - w terminie do dnia: 30.11.2022 r. 
 

1.7 Dokumentację przetargową (przedmiary robót budowlanych, dokumentację 

kosztorysową - kosztorys nakładczy (tzw. „ślepy kosztorys”) – w terminie do dnia: 

30.11.2022 r. 
 

1.8. Nadzór autorski – w okresach wskazanych w § 1 ust. 4, pkt. 4.5. niniejszej umowy. 

w terminie: 
 

- rozpoczęcie po 7 dniach od podpisania umowy na realizacje niniejszego 

przedmiotu umowy; 
 

-  zakończenie do dnia zakończenia czynności i prac budowlano – montażowych  

w zakresie wykonania rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo,  

z uwzględnieniem terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie urządzeń i 

budowli wykonanych w przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym  

w zakresie wykonania rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo 

 

2. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie realizacji umowy. 

 

3. Wykonawcy będzie przysługiwać prawo do żądania przedłużenia terminów, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z powodu: 
 

a)  wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było 

przewidzieć na etapie zawierania umowy; 
 

b)  przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

 

4.  Żądanie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wymaga wskazania  

i uzasadnienia jednej z przyczyn określonych w tymże ustępie oraz wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności żądania Wykonawcy.  

 Zamawiający w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wyżej wymienionego żądania 

złoży Wykonawcy oświadczenie w zakresie przyjęcia lub odrzucenia żądania i wyznaczy 

Wykonawcy nowy termin wykonania przedmiotu Umowy. 

 Zmiana terminów realizacji umowy wymaga formy pisemnej tj. aneksu / aneksów do 

umowy. 

 

5. Wykonawca niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych (od zaistnienia 

danej okoliczności czy też zdarzenia podanych w ustępie 3 zawiadomi Zamawiającego o 

wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie realizacji 

przedmiotu umowy, z jednoczesnym podaniem przewidywanego czasu, o który może 

nastąpić przyspieszenie lub opóźnienie wykonanie przedmiotu umowy. 
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 W razie niewykonania w podanym wyżej terminie obowiązku zawiadomienia 

Zamawiającego, Wykonawca nie będzie miał prawa, do późniejszego powoływania się 

na wystąpienie opóźnienia w realizacji poszczególnych zakresów umowy wskazanych  

w § 5 ust. 4 niniejszej umowy 
 

 

§ 5. 

Odbiór przedmiotu umowy 
 

1. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego,  

w ciągu 7 dni od dnia jej wydania przez Wykonawcę.   

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową  

z zastrzeżeniem konieczności dochowania terminów pośrednich dla poszczególnych  

zakresów zamówienia, w terminie określonych w § 4 ust.1 niniejszej Umowy  

wraz z pisemnymi oświadczeniami o jej kompletności oraz zgodności z niniejszą 

Umową, obowiązującymi przepisami i normami. 

3.  Odbiór wykonania umowy potwierdzony będzie protokołem odbioru częściowego  

i protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez obie Strony.  

4. Strony ustalają odbiory częściowe przedmiotu umowy, w następujących zakresach: 
 

a)  I - zakres:  

 Wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego (WPK); 

b) II – zakres: 

 Wykonanie wielobranżowego projektu budowlany (PB) z zagospodarowaniem 

terenu. 

c) III – zakres:  

 Uzyskanie pozwolenia na budowę; 

d) IV - zakres 

 Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę; 

e) V – zakres:  

 Wykonanie projektu wykonawczego; 

f) VI – zakres:  

 Wykonanie dokumentacji w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych; 

g) VII – zakres: 

 Wykonanie dokumentacji przetargowej (przedmiary robót budowlanych, 

dokumentację kosztorysową - kosztorys nakładczy (tzw. „ślepy kosztorys”);  

 Wykonanie tego zakresu zamówienia jest jednocześnie odbiorem końcowym. 
 

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

Przedmiot odbioru może być odebrany przez Zamawiającego po uprzednim 

przeprowadzeniu weryfikacji przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

6. Protokoły odbioru (dotyczy odbiorów częściowych i odbioru końcowego) zamówienia 

będą sporządzane przez Wykonawcę, sprawdzone i podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy 

7. Datą odbioru robót jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru  

(dotyczy odbiorów częściowych i odbioru końcowego) w poszczególnych zakresach 

– zgodnie z treścią wskazanych § 5 ust 4 niniejszej umowy, bez uwag. 

8. Warunkiem podpisania protokołu odbioru częściowego i protokołu końcowego robót 

będzie w szczególności: 
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a) wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez uwag – z uwzględnieniem 

treści § 5 ust 2 i ust. 4, niniejszej Umowy. 

b) dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę decyzji pozwolenia (dotyczy decyzji 

prawomocnej)  

c) przedłożenie przez Wykonawcę, wszystkich wymaganych opracowań, dokumentacji 

(w edycji i PDF lub jpg) płyty CD zgodnie z wymaganym zakresem umowy. 

9. Nieodebranie przez Zamawiającego wykonanych i zgłoszonego do odbioru przedmiotu 

umowy, winno być uzasadnione poprzez określenie rodzaju zastrzeżeń, wad czy 

wskazówek. Odmowa odbioru z powodu niewłaściwego wykonania z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy zobowiązuje Wykonawcę do bezzwłocznego usunięcia wady na 

swój koszt, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W razie 

nieusunięcia wad w terminie, Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia we własnym 

zakresie lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy, po 

uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego w tym celu terminu. 

10. Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się pisemne zaakceptowanie przez 

Zamawiającego wszystkich czynności i dokumentów zgodnie z zakresami przedmiotu 

umowy wskazanymi w § 5 ust. 4, który to przedmiot umowy, zostanie przekazany 

Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z terminami wskazanymi w § 4 ust. 1, na 

podstawie protokołów odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego. 

13. Strony zgodnie uznają, że odbiór Dokumentacji Projektowej w żadnym razie nie będzie 

zwalniał Projektanta z odpowiedzialności za wady Dokumentacji Projektowej lub jej 

części, ani nie będzie oznaczał potwierdzenia prawidłowości i rzetelności jej wykonania. 

 

 

§ 6. 

Wynagrodzenie 
 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie: ………………………….. PLN (słownie złotych: (słownie 

złotych: ………………………………………………………………) powiększonej o podatek 

VAT wg stawki 23% w kwocie ………………… zł (słownie złotych: 

………………………………). 
 

 Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi …………… PLN (słownie: złotych: 

……………………………………………………). 
 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy uwzględnia podatek od towarów  

i usług, o ile zgodnie z przepisami prawa jest on należny. Jeżeli istnieje ustawowe 

zwolnienie w części lub w całości z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług lub 

nastąpi zaniechanie jego poboru, albo jego stawka ulegnie zmniejszeniu wypłacone 

wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone. 
  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, stanowi całość wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich obowiązków umownych, w tym kosztów 

materiałów zużytych do wykonania prac. 
 

4 Należność dotyczy wszystkich wpłat, Zamawiający wpłaci Wykonawcy na rachunek 

bankowy o numerze: ……………………………………………, w terminie 14 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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5.  Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób: 
  

5.1 Rozliczenie i zapłata za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na 

podstawie wystawionych faktur VAT za wykonanie poszczególnych zakresów 

zamówienia – wskazanych w § 5 ust. 4 niniejszej umowy. Wykonawca uprawniony jest 

uprawniony do wystawieniu faktury po dostarczeniu Zamawiającemu protokołu odbioru 

podpisanego przez obie Strony (dotyczy protokołów odbioru częściowego i protokołu 

odbioru końcowego). Płatność zostanie dokonana w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

 

5.2 Ustala się następujące terminy płatności za przedmiot zamówienia:  
 

a)  płatność za wykonanie  I – zakresu zamówienia tj. wykonanie wielobranżowego 

projektu koncepcyjnego (WPK), wskazanego w § 5 ust. 4 litera a) niniejszej 

umowy, tj. kwotę netto: ……………………… PLN (słownie złotych: ……………………… 

) plus 23 % VAT  …………….. PLN, w terminie 14 dni, po dostarczeniu 

Zamawiającemu tych dokumentów i potwierdzeniu tego zakresu umowy, dokonaniem 

częściowego odbioru przedmiotu zamówienia; 

 

b) płatność za wykonanie  II zakresu zamówienia tj. wykonanie wielobranżowego 

projektu budowlany (PB) z zagospodarowaniem terenu, wskazanego w § 5 ust. 4 

litera b) niniejszej umowy, tj. kwotę netto: ……………………… PLN (słownie złotych: 

…………………………………… ) plus 23 % VAT  …………….. PLN, w terminie 14 dni, 

po dostarczeniu Zamawiającemu tych dokumentów i potwierdzeniu tego zakresu 

umowy, dokonaniem częściowego odbioru przedmiotu zamówienia; 

 

c) płatność za wykonanie III i IV zakresu zamówienia tj. uzyskanie decyzji / 

pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie decyzji / pozwoleniu na rozbiórkę; 

wskazanych w § 5 ust. 4 litera c) i litera d) niniejszej umowy, tj. kwotę netto: 

……………………… PLN (słownie złotych: …………………………………… ) plus 23 % 

VAT  …………….. PLN, w terminie 14 dni, po dostarczeniu Zamawiającemu tych 

dokumentów i potwierdzeniu tego zakresu umowy, dokonaniem częściowego odbioru 

przedmiotu zamówienia; 

 

d) płatność za wykonanie V zakresu zamówienia tj. wykonanie projektu 

wykonawczego, wskazanego w § 5 ust. 4 litera e) niniejszej umowy, tj. kwotę netto: 

……………………… PLN (słownie złotych: …………………………………… ) plus 23 % 

VAT  …………….. PLN, w terminie 14 dni, po dostarczeniu Zamawiającemu tych 

dokumentów i potwierdzeniu tego zakresu umowy, dokonaniem częściowego odbioru 

przedmiotu zamówienia; 

 

e) płatność za wykonanie VI zakresu zamówienia tj. wykonanie dokumentacji  

w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

wskazanej w § 5 ust. 4 litera f) niniejszej umowy, tj. kwotę netto: ……………………… 

PLN (słownie złotych: …………………………………… ) plus 23 % VAT  …………….. 

PLN, w terminie 14 dni, po dostarczeniu Zamawiającemu tych dokumentów i 

potwierdzeniu tego zakresu umowy, dokonaniem częściowego odbioru przedmiotu 

zamówienia; 
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f) płatność za wykonanie VII zakresu zamówienia tj. wykonanie dokumentacji 

przetargowej (przedmiary robót budowlanych, dokumentację kosztorysową, 

kosztorys nakładczy (tzw. „ślepy kosztorys”), wskazanej w § 5 ust. 4 litera f) 

niniejszej umowy, tj. kwotę netto: ……………………… PLN (słownie złotych: 

…………………………………… ) plus 23 % VAT  …………….. PLN, w terminie 14 dni, 

po dostarczeniu Zamawiającemu tych dokumentów i potwierdzeniu tego zakresu 

umowy, dokonaniem częściowego odbioru przedmiotu zamówienia; 

 
 

6. Strony umowy ustaliły wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconej kwoty za każdy 

dzień zwłoki ze strony Zamawiającego równą wartości ustawowej odsetek za opóźnienie 

w transakcjach handlowych. 

 

§ 7. 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części – 

wedle wyboru Zamawiającego w sytuacji:  

a) niedotrzymania terminów realizacji, 

b)  istotnego opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia,  

c)  wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 

2. Prawo odstąpienia może być przez Zamawiającego wykonywane do dnia 31.01.2023 r. 

3. Strony mogą odstąpić od umowy w innych wypadkach, o których mowa w Kodeksie 

Cywilnym. 

 

§ 8 

Kary umowne 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zlecającemu karę umowną:  

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 

10% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy, 

b)  za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% kwoty brutto 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

terminu wykonania umowy określonego w § 4 ust. 1,  

c)  za zwłokę w usunięciu wady zgłoszonej przy odbiorach, a także w okresie gwarancji – 

w wysokości 0,2% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcia wady.  

2. Kwota kary umownej wskazanej w ust. 1 może być rozliczona przy fakturze końcowej 

poprzez jej potrącenie z należności Wykonawcy wynikającej z faktury.  

3. Stosowanie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa wysokość kar 

umownych. 

 § 9 

Gwarancja 
 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy liczonej od daty 

bezusterkowego odbioru wykonanych prac będących przedmiotem Umowy, zgodnie  

z zakresami gwarancji wskazanymi w § 1 ust. 5, pkt 5.5 niniejszej umowy. 
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2. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji jakichkolwiek wad lub usterek  

w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w czasie 7 (siedmiu) 

dni roboczych od zgłoszenia wad lub usterek. 

3. Wystąpienie wad lub usterek Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy w formie 

pisemnej w terminie 5 dni od ich ujawnienia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionej wady w terminie określonym wyżej, wówczas 

Zamawiający może ją usunąć przy pomocy osób trzecich, a wszelkimi kosztami obciążyć 

Wykonawcę oraz nałożyć karę umowną określoną w § 8 ust. 1 lit. c), za nieterminowe 

usunięcie wad lub usterek. 

5. Zgłoszenie wad lub usterek może być dokonane za pośrednictwem wiadomości e-mail 

wysłanej na adres Wykonawcy wskazany w § 13 ust. 2 pkt. 2.2 niniejszej umowy:  

- ………………………………………………… / tel.: ……………..;  

Adres e-mail: ……………………………… 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie wydłużona na cały czas trwania 

gwarancji. 

7. Okres gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy 

się wraz z okresem gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonane na ich podstawie. 

8. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu 

gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem 

tych okresów. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie 
 

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzoną przez siebie oraz przez ewentualnych 

podwykonawców działalność gospodarczą w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej 

umowy ubezpieczył od odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej wynosi: ………………….. PLN. Kserokopia potwierdzenia 

posiadania polisy OC z dnia ……………………, (okres ubezpieczenia: od …………………. 

do …………………..), nr polisy: ……………………………, ubezpieczenia stanowi 

Załącznik do niniejszej umowy.  

2. W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa ust. powyżej, Wykonawca zobowiązany 

jest do natychmiastowego ubezpieczenia swojej działalności w zakresie i na sumę 

ubezpieczenia odpowiadającym co najmniej zakresowi i sumie ubezpieczenia polisy. 

Kserokopię aktualnej polisy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  

w terminie 14 dni, począwszy od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy. 

 

 

§ 11 

Poufność 
 

1. Strony ustalają, że wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej umowie, w tym 

szczegóły finansowe są poufne i będą stanowiły tajemnicę dla osób trzecich. 

2. Informacje poufne mogą być udostępnione jedynie pracownikom bądź 

współpracownikom Stron, którym dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu 

prawidłowego wykonania umowy i którzy zostaną zobowiązani do zachowania poufności. 

Strony podejmują wszelkie możliwe kroki, aby informacje poufne nie były udostępniane 

osobom trzecim, zarówno przez pracowników Stron jak i ich współpracowników  

z naruszeniem warunków niniejszej Umowy.  
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3. Strony zobowiązane są do wykorzystania informacji poufnych, które pozyskały w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji 

jej przedmiotu.  

4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych obowiązuje przez okres 10 lat 

od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

 

 

§ 12 

Prawa Autorskie 
 

1. W ramach ustalonego w § 6 ust. 1 wynagrodzenia Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do przedmiotu umowy w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez dodatkowego 

wynagrodzenia, na wszystkich znanych w chwili ich nabycia przez Zamawiającego 

polach eksploatacji, w tym w zakresie wskazanym w art. 50 ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania 

zmian, wprowadzania do pamięci komputera, wyświetlania, wykonywania autorskich 

praw zależnych oraz powielania dokumentacji w zakresie dokumentacji projektowej  

będącej przedmiotem umowy, w całości lub jego części dowolną techniką bez 

jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych lub czasowych z wyłączeniem prawa do najmu, 

dzierżawy, wprowadzania do obrotu.  

2. W ramach uzgodnionego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

własność przekazanych egzemplarzy dokumentacji projektowej wraz z nośnikami, na 

której została utrwalona. Datą przejścia autorskich praw majątkowych jest dzień 

stworzenia dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy, pod warunkiem 

rozwiązującym, że zostanie ona przyjęta bez zastrzeżeń. 

3. Przyjęcie dokumentacji projektowej nastąpi z chwilą dokonania jej odbioru bez uwag. 

4. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający może wykonywać w dowolnej technice 

kopie dokumentacji projektowej, rysunków technicznych, opisów i innych dokumentów 

wchodzących w skład przekazanej dokumentacji projektowej oraz wykorzystywać je 

przez siebie lub na swoje zlecenie udzielone wykonawcom robót budowlano- 

montażowych, które będą wykonywane na podstawie tej dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie 

wszelkich zmian, przeróbek, adaptacji lub modyfikacji dokumentacji projektowej 

powstałej na podstawie Umowy, jednakże zmiany muszą być zgodne wymaganiami 

przepisów Prawa budowlanego i obowiązującymi normami technicznymi. 

6. Wraz z nabyciem całości majątkowych praw autorskich, Zamawiający nabywa także 

wyłączne prawo do wykonywania i wykorzystywania oraz do zezwalania na 

wykonywanie i wykorzystywanie zależnych praw autorskich. 

7. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie dokumentacji projektowej 

bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem ich autorów i zobowiązuje się do 

niewykonywania przez nich autorskich praw osobistych w zakresie: 

a) oznaczania dokumentacji technicznej imieniem i nazwiskiem Wykonawcy, 

b) nienaruszalności treści i formy utworu 

c) rzetelnego wykorzystania utworu i nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać praw osób trzecich przy wykonywaniu 

twórczych usług na rzecz Zamawiającego, w szczególności Wykonawca zapewnia, że 

stworzona w wyniku realizacji niniejszej umowy dokumentacja projektowa każdorazowo 

nie będzie obciążona prawami osób trzecich oraz ograniczeniami w rozporządzaniu. 
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Odpowiedzialność Wykonawcy za to, że prawa, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, rzeczywiście mu przysługują, oparta jest na zasadzie ryzyka. 

9. Jeżeli osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego na drogę sądową z roszczeniami 

opartymi na zarzucie, że korzystanie z jakiegokolwiek elementu dokumentacji 

projektowej narusza jej prawa, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie 

Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie działania 

mające na celu zażegnanie sporu i poniesie wszystkie związane z tym koszty 

 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje będą dokonywane na piśmie  

i doręczane osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru.  

2. Na potrzeby wymiany korespondencji Strony podają następujące dane kontaktowe:  

 2.1 Zamawiającego:  

1)  Siedziba Oddziału Spółki ELEWARR w Malborku: 

  Elewarr Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 

  tel. (55) 272 10 33;  e-mail: malbork@elewarr.com.pl   
 

2)  Elewator Braniewo – ul. Stefczyka 2, 14-500 Braniewo 

       e-mail:   braniewo@elewarr.com.pl      tel.  691 958 052 

       e-mail    zorwat@elewarr.com.pl         tel.   609 587 470 
 

2.2 Osobami uprawnionymi do kontaktu ze strony Wykonawcy są:  

  ………………………………..    /    tel. ……………………. 

       adres: ……………………………………………. 

 adres e mail: …………………………………….. 
 

2.3 Osobami uprawnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są: 

  • Zbigniew Orwat – Kierownik Elewatora Braniewo / tel. 609 587 470  

    e-mail: zorwat@elewarr.com.pl       

• Piotr Horbal – Magazynier Elewatora Braniewo / tel. 691 858 052  

    e-mail:  braniewo@elewarr.com.pl     
   

3. W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę danych osób jemu podległych, oświadcza 

on, że poinformuje te osoby o fakcie udostępnienia ich danych osobowych 

Zamawiającemu oraz zakresie w jakim zostały one udostępnione. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego w stosunku do osób jemu podległych, których dane udostępni 

Zamawiającemu, poprzez przekazanie tym osobom treści obowiązku informacyjnego. 

Treść obowiązku informacyjnego Zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 

6. Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd powszechny. 

7. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie  

w drodze pisemnej (aneksem), pod rygorem nieważności. 

mailto:malbork@elewarr.com.pl
mailto:braniewo@elewarr.com.pl
mailto:zorwat@elewarr.com.pl
mailto:zorwat@elewarr.com.pl
mailto:braniewo@elewarr.com.pl
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8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2019.118 ze zmianami). 

9. Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego 

dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej ani w żaden inny sposób 

powierzyć wykonanie niniejszej umowy. 

10. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 
 

Załączniki do niniejszej umowy: 

1.  Załącznik nr 1 - Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o., dotyczący przestrzegania 

wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). 

2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zamówienia z dnia 

……………………. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Zbigniew Orwat  

Braniew, dn. 26.04.2022 r. 


