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Istotne postanowienia przyszłej umowy 
 

- Program funkcjonalno-u żytkowy - 
 

zawarta w dniu ………..2015 roku w ….. pomiędzy: 

 

........, reprezentowanym przez: 

......... - ............... 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiaj ącym  

a 

........, reprezentowanym przez: 

......... - ............... 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawc ą 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na 

wykonaniu dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej PFU) dla 

inwestycji …………………………………………………….. 

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje: 

2.1.1. przygotowanie dokumentacji PFU; 

2.1.2. przygotowanie wymaganych mającymi zastosowanie do przedmiotu 

zamówienia przepisami prawa załączników; 

2.1.3. stały kontakt i współdziałanie z Zamawiającym w zakresie wykonania 

przedmiotu zamówienia; 

3. Wykonawca oświadcza, że PFU będzie: 

3.1.1. sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 

202 poz. 2072) z późniejszymi zmianami; 

3.1.2. sporządzone zgodnie z wymogami wynikającymi z wszelkich pozostałych 

przepisów prawa mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, a w 

szczególności, których konieczność zastosowania wynika ze specyfiki 

inwestycji realizowanej przez Zamawiającego w ramach zadania; 

3.1.3. Uwzględniać założenia określone przez Zamawiającego (między innymi: dane 

wyjściowe, założenia funkcjonalno-użytkowe, budowlane i kosztowe oraz inne 

posiadane dokumenty); 

4. Dokumentacja, której wykonanie jest przedmiotem zamówienia może stanowić podstawę 

do sporządzenia odpowiednich części dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach 

działania ……………………. 
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5. Dokumentacja, której wykonanie jest przedmiotem zamówienia stanowić będzie podstawę 

do realizacji inwestycji ……………………………… stąd też Wykonawca zobowiązany jest 

do współpracy (po sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotowej 

dokumentacji) z wykonawcą projektu budowlano-technicznego, w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3.  

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiotowa dokumentacja zostanie sporządzona i 

doręczona Zamawiaj ącemu  w formie papierowej w 4 egzemplarzach oraz na nośniku 

danych (płyta CD lub Pen Drive) w wersji elektronicznej w edytowalnym formacie 

(obsługiwanym przez program Microsoft Word) oraz w formacie .pdf. 

 

§2  
Obowi ązki stron 

1. W celu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca  uprawniony jest do przedstawienia 

Zamawiaj ącemu  listy dokumentów i informacji, które Zamawiaj ący  powinien przedłożyć 

Wykonawcy  w celu należytego wykonania przez Wykonawc ę dzieła, o ile Zamawiaj ący 

zobowiązuje się każdorazowo do przekazania Wykonawcy  wszelkich poosiadanych 

materiałów, informacji oraz dokumentów lub ich kopii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i wskazanych na liście dokumentów i informacji, o której mowa w ust. 

1, w terminie 2 dni roboczych od daty przesłania listy dokumentów Zamawiaj ącemu . 

2. Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wydać Zamawiaj ącemu  przedmiot umowy 

wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, do ……………… Do obowiązków 

Wykonawcy należy przygotowanie dokumentacji z należytą starannością w terminie 
określonym w niniejszej umowie, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, prawem 

oraz najwyższymi standardami zawodowymi. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja przygotowywana w ramach niniejszej umowy 

będzie kompletna, wyczerpująca i odpowiadająca celom Zamawiającego oraz zgodna z 

wymogami prawa.  

4. Na okoliczność przekazania przedmiotu umowy Strony  sporządzą protokół zdawczo-

odbiorczy przy czym przekazanie przedmiotu umowy nie będzie traktowane jako 

zakończenie realizacji umowy i zwolnienie Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających 

z umowy. 

5. Zamawiaj ący  zobowiązuje się do współpracy z Wykonawc ą w celu realizacji przedmiotu 

umowy, w szczególności poprzez konsultowanie i uzgadnianie określonych rozwiązań 

dotyczących inwestycji na poszczególnych etapach tworzenia dokumentacji stanowiącej 

przedmiot umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że świadom jest wszelkich wymogów związanych z przedmiotem 

umowy wynikających z przepisów Prawa a także, że posiada właściwe kwalifikacje, 

personel, uprawnienia, doświadczenie i wyposażenie pozwalające mu na wykonywanie 

przedmiotu umowy zgodnie z wymogami niniejszej Umowy, włączając w to najwyższe 

standardy zawodowe, których oczekiwać można od posiadającego stosowne kwalifikacje 

i kompetencje, posiadającego doświadczenie w świadczeniu usług podobnego rodzaju, 

na podobną skalę, w podobnym zakresie i o podobnym stopniu skomplikowania, co 

przedmiot zamówienia. 
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7. Wykonawca oświadcza, że ma do dyspozycji materiały i urządzenia właściwe do 

wykonania przedmiotu umowy, oraz że zatrudnia bądź współpracuje z wystarczającą 

liczbą osób posiadających właściwe uprawnienia i kwalifikacje dla wykonania przedmiotu 

umowy , oraz że będzie takowych zatrudniał lub z takowymi współpracował przez cały 

okres wykonywania dzieła.  

8. Wykonawca  będzie zobowiązany do niezwłocznej i terminowej modyfikacji oraz 

uzupełnienia niezbędnych dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia w 

sytuacji wezwania Zamawiającego do uzupełnień przez Zamawiającego. Uzupełnienie, 

udzielenie odpowiedzi na pytanie oraz wyjaśnienie treści PFU nastąpi w terminie i w formie 

wskazanej przez Zamawiającego. W każdym przypadku Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu pełną współpracę dla potrzeb uzupełnienia, wyjaśnienia lub udzielenia 

odpowiedzi na pytanie. 

 

9. Do kierowania i koordynowania pracy z ramienia Wykonawcy  wyznacza się: 

a) …., tel. służbowy: …, tel. komórkowy …,  

e-mail: …; 

10. Do kierowania i koordynowania pracy z ramienia Zamawiaj ącego  wyznacza się: 

a) …., tel. służbowy: …, tel. komórkowy …,  

e-mail: …; 

 
§3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca  otrzyma od Zamawiaj ącego  łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ….. zł netto (słownie: …. złotych netto ) + podatek 

od towarów i usług VAT, co daje kwot ę brutto …. zł (słownie: …… złotych brutto ). 
 

§4 
Warunki płatno ści 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone na rzecz 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie 

wystawionej faktury VAT.  

2. Podstawą wystawienie faktury VAT będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo-

odbiorczy przedmiotu umowy stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia bez wad 

i zastrzeżeń.  
3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany na fakturze. 

4. Za dzień płatności Strony  uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiaj ącego . 

5. Zamawiaj ący  upoważnia Wykonawc ę do wystawiania faktur bez podpisu i pieczęci 

Zamawiaj ącego . 

6. Wykonawca  nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie 

wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 



 
 

4 
 

§ 5 
Prawa autorskie do przedmiotu umowy. 

1. Wykonawca  oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej 

dokumentacji, która powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej Umowy, 

zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawc ę jak i przez osoby lub podmioty 

działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie”). 

2. Prawa autorskie majątkowe do całej dokumentacji, która powstanie w wyniku wykonania 

niniejszej Umowy przechodzą na Zamawiaj ącego  z chwilą podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

3. Przejście praw autorskich, o których mowa w ust. 2 jest nieodwołalne inastępuje bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych i obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a) Zwielokrotnianie i kopiowanie  dowolną techniką oraz utrwalanie utworu, w tym 

techniką drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w 

tym m.in. poprzez CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, 

poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny), 

b) Wprowadzanie do pamięci komputera, 

c) Wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych, w tym 

związanych z uzyskaniem ewentualnego dofinansowania, 

d) Udostępnianie dokumentacji osobom trzecim w celu wykonania przez nich nadzory 

lub innych czynności związanych z modernizacją i remontem budynku 

Zamawiającego, 

e) Postępowania przetargowe o udzielenie zamówień publicznych  na realizację 

przedmiotu objętego dokumentacją, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych 

modyfikacji wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa oraz potrzeb Zamawiaj ącego . 

f) Złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie, 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 zawiera w sobie pełne i kompletne 

wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do dokumentacji i korzystanie z 

utworu na każdym polu eksploatacji opisanym w ust. 3. 

5. Wykonawca  zobowiązuje się zapewnić aby autorzy całej dokumentacji, którym 

przysługiwać będą autorskie prawa osobiste nie wykorzystywali tych autorskich praw 

osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiaj ącego  lub w sposób utrudniający realizacje 

planowanej inwestycji. 

6. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na korzystanie z wykonanych przez 

Zamawiaj ącego  lub przez inne podmioty dla Zamawiaj ącego  opracowań dokumentacji w 

celu uzyskania dofinansowania.  

 
§ 6 

Odst ąpienie od umowy 
1. Zamawiaj ącemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca  nie rozpoczął działań w terminie ___ dni od zawarcia umowy bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiaj ącego  
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złożonego na piśmie, 

b) jeżeli pomimo, uprzednich 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiaj ącego  wyrażonych 

na piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków związanych z wykonaniem  

przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową lub pomimo takiego wezwania 

zaniedbuje zobowiązania umowne. 

2. Wykonawca  ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Zamawiaj ącego  w 

zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy , jeżeli pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiaj ącego  do jego uiszczenia Zamawiaj ący  nadal nie dokonał płatności. 

3. Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia i nastąpi w terminie 

30 dni od dnia zaistnienia przesłanek. 

4. W przypadkach podanych w ust. 1 i 2 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności 

wykonane. 

 
§ 7 

Informacje poufne  
1. W związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony  mogą mieć dostęp do informacji 

poufnych drugiej  Strony  („Informacje Poufne”). Jako informacje poufne traktować należy 

wszelkie dane stanowiące tajemnicę handlową Stron , a także wszystkie inne informacje 

wyraźnie oznaczone jako poufne.  

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.  

3. Strony  zobowiązane są do wykorzystania informacji poufnych, które pozyskały w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji 

jej przedmiotu.  

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty Zamawiaj ącemu  kar umownych w 

następujących wypadkach i w następujących wysokościach: 

1.1. za opóźnienie  w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości umowy 

wskazanej w § 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

1.2. za opóźnienie w usunięciu błędów stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1 % 

wartości umowy wskazanej w § 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

1.3. za wadliwe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości 

umowy wskazanej w § 3; 

1.4. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 

20 % wartości umowy wskazanej w § 3, 

1.5. za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji i rękojmi w 

wysokości 0,5% wartości umowy wskazanej w §3 za każdy rozpoczęty dzień 
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opóźnienia, 

1.6. za opóźnienie w udzieleniu Zamawiającemu konsultacji i wyjaśnień w zakresie 

rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę w PFU-w wysokości 0,5% wartości 

umowy wskazanej w §3 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 

umowną na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych zgodnie z ust. 1 kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi należytego wykonania przedmiotu 

umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego, o 

którym mowa w §4 ust.2 umowy. 
2. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do: 
3. 1)  usunięcia wszelkich wad zgłoszonych przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu umowy 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
2) udzielania Zamawiającemu konsultacji i wyjaśnień w zakresie rozwiązań 

zaproponowanych przez Wykonawcę w PFU.  

 

§ 10 
Forma zmian umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w przypadkach, 

gdy: 
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację Umowy, której nie dało się przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, 

b) w celu prawidłowego wykonania Umowy niezbędna i konieczna jest zmiana 
sposobu wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, czego nie dało się 
przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione 
przez Strony, 

c) niezbędna i konieczna jest zmiana terminu wykonania Umowy ze względu na 
zaistnienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w 
wyznaczonym terminie, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania 
należytej staranności i nie są one zawinione przez Strony, 

d) zaistnieją zmiany danych zamawiającego lub wykonawcy, 
e) wystąpią działania siły wyższej - przez działanie siły wyższej rozumie się wszystkie 

przypadki o niezwykłym charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, a 
niemożliwe do uniknięcia, które zaistnieją po wejściu umowy w życie, a które stają 
na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowiązań, np. działania sił natury, 
epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp. - zmianie może ulec termin 
wykonania umowy o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu 
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o 
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fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało 
na przebieg realizacji przedmiotu umowy; 

f) zaistnieje uzasadniona celami projektu konieczność zmiany harmonogramu - 
zmianie może ulec termin wykonania umowy; 

g) nastąpią zmiany umowy o dofinansowanie projektu – zmianie może ulec termin 
realizacji umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian. 

h) zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w przypadku rezygnacji 
przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 
koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 
planowanymi świadczeniami. 

 

§ 11 
Wybór prawa, prorogatio fori 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu Cywilnego, i aktów wykonawczych, a ewentualne spory mogące 

wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego  
 

§ 12 
Egzemplarze umowy 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiaj ącego  i jeden dla Wykonawcy . 
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