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UMOWA nr ………/2020 

 

na opracowanie scenariusza pożarowego dla budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie 

 

 

W dniu … …………….. 2020 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. Ignacego Jana 

Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), posiadającym NIP: 525-10-52-103, REGON: 

010978710 reprezentowanym przez: 

1. Sławomira Stawczyka – Zastępcę Prezesa Zarządu,  

2. Tomasza Obala - Członka Zarządu  

- zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

Panem/Panią …, zamieszkałym/ą w …, ul. …, ..-… …, nr PESEL: …, prowadzącym/cą działalność 

gospodarczą pod firmą …, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: …, 

wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki pod następującym numerem, będącym jednocześnie 

numerem identyfikacji podatkowej (NIP): …, numer REGON: …, działającym/ą osobiście 

lub 

… z siedzibą w …, adres: ul. …, ..-… …, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …, …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: …, posiadającą NIP: … oraz REGON: …, o kapitale zakładowym w 

wysokości … zł (słownie: … złotych) [w przypadku spółki akcyjnej/spółki komandytowo-akcyjnej 

należy także podać wysokość kapitału wpłaconego], reprezentowaną przez … 

- zwanym/ zwaną dalej „Wykonawcą”,  

 

łącznie zwanymi dalej ,,Stronami”, a każdy z osobna ,,Stroną”, została zawarta niniejsza umowa, 

zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 

 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) opracowania scenariusza pożarowego dla budynku Zamawiającego przy ul. ks. I. J. Skorupki 

4 w Warszawie (dalej ,,Scenariusz”) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego do Scenariusza, 

stanowiącymi Załącznik nr 1 do Umowy, ofertą Wykonawcy z dnia …………………,  

stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy (dalej „oferta Wykonawcy”), oraz dokumentacją 

techniczną udostępnioną Wykonawcy przez Zamawiającego; 

2) przekazania Zamawiającemu Scenariusza w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz 

elektronicznej (w formacie PDF); 

3) przeniesienia autorskich praw majątkowych do Scenariusza. 
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SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI 

§ 2. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem Umowy z należytą 

starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, przy wykorzystaniu materiałów własnych.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne i osobowe oraz wiedzę, kwalifikacje 

i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto zapoznał się ze stanem 

budynku Zamawiającego przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie w zakresie mającym 

znaczenie dla wykonania przedmiotu Umowy. 

 

§ 3. 

 

1. Prace objęte przedmiotem Umowy w zakresie określonym w § 1 zostaną zakończone nie później 

niż w terminie sześciu tygodni od dnia podpisania Umowy przez obie Strony. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 przyjmuje się datę 

skutecznego dokonania odbioru Scenariusza z udziałem właściwie umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru Scenariusza, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

 

§ 4. 

 

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy, w czasie określonym w § 3 ust. 1: 

1) dostępu do urządzeń i instalacji budynkowych w zakresie niezbędnym dla wykonania 

przedmiotu Umowy; 

2) jednego miejsca parkingowego dla samochodu osobowego. 

 

§ 5. 

 

1. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust.1 , zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych stwierdzonych przy odbiorze 

braków i wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: kancelaria@bfg.pl o gotowości do przekazania Scenariusza.  

4. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu Umowy nie później niż w terminie dwóch dni 

roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 oraz Scenariusza. 

5. W przypadku, gdy przedmiot Umowy nie zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami Umowy, 

Zamawiający odmówi dokonania odbioru Scenariusza i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

termin ponownego odbioru, nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

Wykonawca usunie stwierdzone przy odbiorze braki i wady bez osobnego wynagrodzenia z tego 

tytułu. 

6. Dla celów Umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 6. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania osób odpowiedzialnych za 

współpracę ze strony Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach dla poprawnego 

i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 

mailto:kancelaria@bfg.pl
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2. Osoby wyznaczone do kontaktów przy realizacji Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) Janusz Okrutnik, tel. służbowy: 22 5830724, e-mail służbowy: janusz.okrutnik@bfg.pl, 

b) Piotr Korytek, tel. służbowy: 22 5830782, e-mail służbowy: piotr.korytek@bfg.pl; 

2) ze strony Wykonawcy: 

…, tel. służbowy: … e-mail służbowy: … 

3. Zmiana osób do kontaktu, o których mowa w ust. 2, wymaga pisemnego poinformowania drugiej 

Strony, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.  

4. Osoby wskazane do kontaktów przy realizacji Umowy nie są upoważnione do podejmowania  

w imieniu Zamawiającego oraz Wykonawcy decyzji niosących skutki finansowe.  

5. Osoby wyznaczone do kontaktów przy realizacji Umowy działają w zakresie objętym Umową, 

zgodnie z przepisami prawa. 

6. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na poniższe adresy, adresy poczty 

elektronicznej i numery faksu: 

1) do Zamawiającego: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 

Warszawa, e-mail: kancelaria@bfg.pl, faks: ………….; 

2) do Wykonawcy: ………………………………….., e-mail: ……………….. . 

7. O każdej zmianie adresu, adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu każda ze Stron, której 

zmiana dotyczy, zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania w formie pisemnej o 

tym fakcie drugiej Strony, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy 

adres, adres poczty elektronicznej lub numer faksu za skutecznie doręczoną z upływem 14 dni od 

daty jej wysłania.  Zmiana adresu lub innych danych teleadresowych, o których mowa w ust. 6 nie 

wymaga sporządzania aneksu do Umowy.   

 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 7. 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem 

wiedzy technicznej i przepisami prawa; 

2) zapoznania się przed rozpoczęciem prac ze stanem budynku Zamawiającego, urządzeniami i 

instalacjami budynkowymi, wytycznymi Zamawiającego do Scenariusza, stanowiącymi 

Załącznik nr 1 do Umowy oraz dokumentacją techniczną udostępnioną Wykonawcy przez 

Zamawiającego w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania przedmiotu Umowy; 

3) prowadzenia prac związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy w taki sposób, aby nie 

spowodować awarii urządzeń oraz systemów znajdujących się w budynku Zamawiającego 

przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie; koszt naprawienia urządzeń i systemów, które 

uległy uszkodzeniu w wyniku działań Wykonawcy ponosi Wykonawca; 

4) przekazania Zamawiającemu dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania 

prac zgłaszanych do odbioru nie później niż na 2 dni robocze przed zgłoszeniem 

Zamawiającemu prac do obioru; 

5) zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnościach odbioru 

i zapewnienia usunięcia stwierdzonych braków i wad – zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania w sprawnej realizacji Umowy.  

 

§ 8. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy oraz osoby występujące w jego imieniu będą nosić 

podczas pobytu na terenie budynku Zamawiającego identyfikatory wydane przez 

mailto:janusz.okrutnik@bfg.pl
mailto:kancelaria@bfg.pl
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Zamawiającego i zobowiązuje się do ich zwrotu po zakończeniu realizacji Umowy. Na żądanie 

pracownika wykonawcy świadczącego usługi ochrony budynku Zamawiającego przy ul. ks. I. J. 

Skorupki 4 w Warszawie, pracownicy Wykonawcy mają obowiązek okazać dowód tożsamości. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 

mienia i osób oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, obowiązujących w siedzibie 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca potwierdza, że w dniu popisania Umowy został zapoznany z obowiązującymi 

w siedzibie Zamawiającego wymogami w zakresie ochrony mienia i osób oraz bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz otrzymał od Zamawiającego wewnętrzne akty prawne w części 

mającej związek z wykonaniem Scenariusza. 

4. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy 

pracowników wykonujących przedmiot Umowy. 

 

§ 9. 

 

1. Wykonawca odpowiada za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz za 

wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania wszystkich osób zaangażowanych po 

swojej stronie przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, w tym za powstałe szkody, a także 

ujawnienie jakiejkolwiek informacji, uzyskanej podczas jej wykonywania, której ujawnienie 

naraziło lub mogło narazić Zamawiającego na szkodę.  

3. Wykonawca, a także osoby występujące w jego imieniu podczas wykonywania przedmiotu 

Umowy, zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych 

w związku z jej wykonywaniem, w szczególności w zakresie organizacji ochrony mienia i osób 

w siedzibie Zamawiającego oraz informacji prawnie chronionych. W tym celu każda osoba 

występująca w imieniu Wykonawcy i biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu Umowy, 

będzie zobowiązana do podpisania zobowiązania o zachowaniu poufności informacji, według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 

4. Cała dokumentacja dotycząca budynku Zamawiającego przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w 

Warszawie, jak też dokumentacja techniczna otrzymana przez Wykonawcę, jest poufna. 

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dochowanie poufności i zobowiązuje się 

nie udostępniać stronom trzecim otrzymanych od Zamawiającego informacji i dokumentów, bez 

wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 10. 

 

1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

Scenariusza na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w § 16 ust. 3, wyniesie łącznie … zł 

brutto (słownie: … zł …/100 brutto), w tym wartość należnego podatku od towarów i usług. 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty 

związane z prawidłową realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 

w stosunku do Zamawiającego, w szczególności: zwrot kosztów transportu, podróży czy 

jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku 

z wykonywaniem Umowy. 

3. Płatność za wykonane prace będzie dokonana przelewem na rachunek wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury.  
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4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń protokół 

odbioru Scenariusza. 

5. Za datę realizacji płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających  

z Umowy na osoby trzecie. 
 

KARY UMOWNE 

§ 11. 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku przekroczenia terminu zakończenia prac – za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w wysokości 1 % (jeden procent) wynagrodzenia brutto (w tym VAT), o którym 

mowa w §10 ust. 1; 

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, 

liczony od dnia, w którym wady powinny były zostać usunięte – w wysokości 1 % (jeden 

procent) wynagrodzenia brutto (w tym VAT), o którym mowa w §10 ust. 1; 

3) w innych niż określone w pkt 1 i 2 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy w zakresie określonym w §1 pkt 1, 2 i 3 – w wysokości 10 % (dziesięć procent) 

wynagrodzenia brutto (w tym VAT), o którym mowa w §10 ust. 1; 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy wartość naliczonych kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę. W innym 

przypadku Strony ustalają termin zapłaty kary umownej nie dłuższy niż 7 dni od dnia wezwania 

Wykonawcy przez Zamawiającego do jej zapłaty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych  

w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§ 12. 

 

Wykonawca oświadcza iż posiada aktualną polisę potwierdzającą ubezpieczenie w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 200% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, i zobowiązuje się do jej aktualizacji w przypadku upływu 

terminu jej obowiązywania podczas wykonywania przedmiotu Umowy, pod rygorem odstąpienia 

przez Zamawiającego od Umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu 

obowiązywania polisy. Postanowienia § 15 stosuje się odpowiednio. Kopia polisy potwierdzona za 

zgodność oryginałem stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

 

RĘKOJMIA 

§ 13. 

 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Scenariusza 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązania 

projektowe niezgodne ze stanem faktycznym lub obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady będzie zgodny 

z okresem wynikającym z przepisów prawa. Okres rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu 

o czas usunięcia wad.  

3. Bieg terminu rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru Scenariusza. 

4. Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy oraz świadczeniem usług w ramach rękojmi, 

w tym dojazdów, ponosi Wykonawca. 
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5. Podpisanie protokołu odbioru Scenariusza nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady w przypadku, gdy wady zostaną ujawnione po jego podpisaniu.  

 
 

§ 14. 

 

1. W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi wad w Scenariuszu, Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie niezwłocznie po ich ujawnieniu, a ten zobowiązuje się do ich 

skutecznego i bezpłatnego usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym 

jednak niż 7 dni roboczych liczonych od dnia zawiadomienia o ich ujawnieniu. 

2. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie wady we 

własnym zakresie (w tym może zlecić prace podmiotom trzecim) i obciąży Wykonawcę kosztami 

ich usunięcia, w tym może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy koszty poniesione z tytułu 

usunięcia wady, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 15. 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy: 

1) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu 

przedmiotu Umowy przekroczy 10 dni kalendarzowych; 

2) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia, że brak lub wada zawarta w 

Scenariuszu jest niemożliwa do usunięcia w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych 

lub jeżeli uniemożliwia realizację na jego podstawie prac instalacyjnych bądź 

programistycznych w zakresie modernizacji wybranych urządzeń i systemów technicznych 

zainstalowanych w budynku Zamawiającego przy ul. ks. I. J. Skorupki 4; 

3) w innym przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w terminie 10 

dni kalendarzowych po bezskutecznym upływie udzielonego przez Zamawiającego 

dodatkowego, 7-dniowego terminu na należyte wykonanie Umowy. Termin rozpoczyna 

bieg z chwilą doręczenia Wykonawcy wezwania do należytego wykonania Umowy na 

piśmie, faxem lub pocztą elektroniczną. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy. 

Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy bądź przesłane listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa 

do żądania kar umownych należnych na podstawie Umowy czy żądania odszkodowania za 

nienależyte wykonanie Umowy. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego będzie miało co 

do zasady skutek ex nunc, co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami 

w zakresie prac odebranych do chwili odstąpienia od Umowy. Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu odebranego zakresu Scenariusza. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 16. 

 

1. Scenariusz podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.). 

2. Z dniem podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru Scenariusza 

nabywa on do niego autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 

oraz własność egzemplarzy na których Scenariusz został utrwalony. Jednocześnie 
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Wykonawca składa oświadczenie, że przysługują mu pełne prawa autorskie do Scenariusza 

oraz że Scenariusz nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

3. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody 

Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych 

ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych: 

1) użytkować Scenariusz na własny użytek, w tym w szczególności przekazać 

Scenariusz lub dowolną jego część, a także kopie: 

a) innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania 

innych opracowań projektowych, 

b) innym wykonawcom, jako podstawę do wykonania lub nadzorowania prac 

instalacyjnych, 

c) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

2) wykorzystywać Scenariusz lub dowolną jego część do prezentacji; 

3) wprowadzać Scenariusz lub jego część do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

własnych stanowisk komputerowych; 

4) zwielokrotniać Scenariusz lub jego część dowolną techniką. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw zależnych, w szczególności 

poprzez swobodne dokonywanie zmian i sporządzanie opracowań oraz zezwala na swobodne 

korzystanie i rozporządzanie tak powstałymi utworami. Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

Scenariusza na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w Umowie obejmuje również wynagrodzenie za 

przeniesienie na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich do Scenariusza na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz udzielenie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 4. 

6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami w 

zakresie naruszenia jej praw w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w razie 

uzyskania przez Zamawiającego informacji o istnieniu innych wad prawnych, Wykonawca 

zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych 

w zakresie wynikającym z realizacji Umowy i przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 

z tego tytułu. W szczególności w przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko 

Zamawiającemu z roszczeniami, wynikającymi z naruszenia przepisów, Wykonawca 

zobowiązuje się wstąpić w charakterze strony pozwanej do odpowiedniego postępowania na 

wezwanie Zamawiającego, a w braku takiej możliwości wystąpić z interwencją uboczną po 

stronie pozwanej oraz pokryć wszelkie koszty i odszkodowania związane z tymi 

roszczeniami i powództwem, w tym potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu koszty 

obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub jego następców prawnych. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę 

o wystąpieniu osoby trzeciej. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 17. 

Strony oświadczają, że każda z nich jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych 

do reprezentowania drugiej Strony, które podpisały Umowę, oraz osób wskazanych przez drugą 

Stronę jako osoby uprawnione do współpracy w zakresie realizacji Umowy i każda, we własnym 

zakresie, będzie stosować przy przetwarzaniu tych danych osobowych przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.). 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r, o 

ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020 r. poz. 961) oraz rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117). 

2. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnych aneksów pod rygorem 

nieważności.  

3. Spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. W trakcie realizacji Umowy korespondencja będzie kierowana na adres Wykonawcy 

i Zamawiającego jak poniżej: 

 

Zamawiający Wykonawca 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

ul. ks. I. J. Skorupki 4 
00-546 Warszawa 

Fax: 22 5830589 

E-mail: kancelaria@bfg.pl 
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Załączniki: 

1. Wytyczne Zamawiającego do Scenariusza w ramach Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

2. Oferta Wykonawcy z dnia … 

3. Wzór protokołu odbioru Scenariusza 

4. Wzór zobowiązania do zachowania poufności informacji 

5. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia polisy ubezpieczeniowej w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 


