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Załącznik nr 3 
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI NR ……….. 
 
 
Zawarta w dniu …………………………….w Dęblinie pomiędzy: 
 
Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi Spółką Akcyjną, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3, 08-530 Dęblin, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000294345, NIP 716-000-52-92, REGON 000173261, wysokość kapitału zakładowego: 7 000 
000,00 zł (kapitał wpłacony w całości), reprezentowaną przez: 
 
Prezesa Zarządu -  Andrzeja ŁYSAKOWSKIEGO 
 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………….. 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na: „Usługę opracowania operatu przeciwpożarowego 
dla Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. w Dęblinie”. 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego operatu przeciwpożarowego 
zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji wytwarzania odpadów oraz miejsc 
magazynowania i składowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych zlokalizowanych 
w Wojskowych Zakładach Inżynieryjnych S.A. w Dęblinie (adres: ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3, 08-
530 Dęblin) – dalej jako: „Operat przeciwpożarowy oraz przed przekazaniem go Zamawiającemu jego 
uzgodnienie z Komendantem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Lublinie. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami technicznymi, ilościowymi i jakościowymi 
określonymi w formularzu ofertowym/opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1  
do niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem udzielania zamówień na 
dostawy i usługi przez Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie oraz wymaganiami ofertowymi 
zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert. 

3. Operat przeciwpożarowy musi spełniać wszelkie wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym w szczególności wymogi Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz  
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Operat przeciwpożarowy ma na celu uzyskanie przez 
Zamawiającego pozwolenia instalacji na wytwarzanie odpadów, oraz miejsc składowania odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych zlokalizowanych w Dęblinie przy ul. 15 Pułku Piechoty 
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„Wilków” 3 wydanego przez stosowny organ administracyjny tj. Starostwo Powiatowe w Rykach. 
Wykonawca oświadcza, że przygotowany Operat będzie prawidłowy i kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu operat przeciwpożarowy w 3 egzemplarzach 
wersji papierowej i 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym wraz z prawem własności tego nośnika. 

 
§ 2 

TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY  
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany, wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień, o których mowa w § 

1 ust. 1 powyżej w terminie do …………………………….. r. 
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że częściowe wykonanie Operatu przeciwpożarowego 

może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na cel Umowy, polegający na ubieganiu się  o 
uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w  w § 1 ust. 4 powyżej. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy na każdym etapie wykonywania Umowy w tym do 
udzielania sobie niezbędnych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Operatu 
przeciwpożarowego, oraz o wszelkich innych okolicznościach , mających wpływ na terminowe lub 
prawidłowe wykonanie Umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za wszelkie szkody spowodowane jakimikolwiek wadami 
przedmiotu Umowy lub nieścisłościami w dokonanych pomiarach, uniemożliwiającymi prawidłową 
realizację przez Zamawiającego, na podstawie  przedmiotu Umowy, uzyskanie pozwolenia 
administracyjnego, a także ponoszenia dodatkowych wydatków. 

5. Wykonawca nie ma prawa zlecać wykonania całości lub części przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego.  

 
§ 3 

MIEJSCE I SPOSÓB DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie (dzień i godzina) dostarczenia 

przedmiotu umowy na e-mail Zamawiającego a.kozak@wzinz.com.pl . 
2. Wymieniony w § 1 umowy przedmiot umowy, w wersji kompletnej – tj. w wersji elektronicznej i papierowej, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego (Kancelaria 
Jawna Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A., adres: ul. 15-go Pułku Piechoty Wilków 3, 08-530 
Dęblin). 

3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji opracowanej na podstawie niniejszej umowy, 
Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa, obejmujące prawa do rozporządzania  
tą dokumentacją bez ograniczeń, na zasadach wskazanych w § 7. 

4. Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy Operatu przeciwpożarowego. W razie stwierdzenia wad 
lub braków w Operacie, Zamawiający odmówi odbioru i wniesie uwagi w formie pisemnej. Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania poprawek w Operacie zgodnie z uwagami Zamawiającego oraz do 
ponownego przedłożenia Operatu do odbioru nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia uwag. 
Zamawiający dokona odbioru poprawionego Operatu w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki 
zostały usunięte. 

5. Za termin wykonania niniejszej Umowy uważać się będzie datę podpisania Protokołu Odbioru przez 
Zamawiającego. 

6. Dokonanie odbioru nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłaszania zastrzeżeń i dochodzenia roszczeń z 
tytułu jakości i poprawności Operatu przeciwpożarowego. 

7. O wszelkich wadach i brakach Operatu przeciwpożarowego dostrzeżonych przez Zamawiającego po 
dokonaniu odbioru, w szczególności w trakcie uzyskiwania pozwolenia administracyjnego na podstawie 
tego Operatu, Zamawiający powiadomi Wykonawcę , a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w 
wyznaczonym terminie, własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego 
wynagrodzenia.  
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§ 4 
WYNAGRODZENIE (WARTOŚĆ UMOWY) 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z ofertą, na kwotę: 
netto................................... zł (słownie:..............................................................) 
VAT ...........%, tj. .........................zł 
brutto ..................................zł (słownie:..............................................................). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę  
w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszt dostawy dokumentacji Operatu 
przeciwpożarowego oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do tego Operatu. 

3. Wynagrodzenie, określone w niniejszej umowie, zostanie zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego 
po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez  
przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy bez zastrzeżeń. 

5. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem 
zapłaty. 

6. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługujących mu wobec  Zamawiającego bez 
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 
 

§ 5 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, każdorazowo liczone od wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 w następujących przypadkach: 

a) za zwlokę w wykonaniu Operatu przeciwpożarowego lub dokonania jego poprawek lub 
wprowadzenia zmian zgodnie z § 3 ust. 7, w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

b)   za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% 
wynagrodzenia. 

2. W każdym wypadku, jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, 
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne stają się wymagalne w dacie wystąpienia przesłanek dla ich naliczenia i mogą  być 
potrącone przez Zamawiającego z dowolnej płatności na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym 
wyraża zgodę. 

 
§ 6 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 
Osobami odpowiedzialnymi za realizację i odbiór Operatu przeciwpożarowego po realizacji umowy oraz 
wyznaczonymi do kontaktów  związku z wykonywaniem umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: 
- Artur Kozak  , tel. 662 158 232,    e- mail a.kozak@wzinz.com.pl  

2) ze strony Wykonawcy:  
       - ……………………….…, tel. ……….………, e- mail ………………………..  

 
 

§ 7 
PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa z 
chwilą podpisania protokołu odbioru, wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie do Operatu 
przeciwpożarowego, w tym do wszelkich stworzonych w ramach wykonywania Operatu 
przeciwpożarowego opracowań, tekstów, materiałów o charakterze graficznym, pozostałych materiałów 
oraz ich projektów (dalej łącznie „Utwory”), w odniesieniu do wszelkich zastosowań, na wszelkich polach 
eksploatacji w formie oryginalnej lub dowolnie zmodyfikowanej, bez ograniczeń co do czasu, terytorium, 
liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia każdego z Utworów – prawo do wytwarzania dowolną 

techniką egzemplarzy Utworów, utrwalania i zwielokrotniania Utworów w każdy sposób, a w 



 

 4/6 

szczególności w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, 
techniką zapisu magnetycznego, jak i cyfrowego (w tym w szczególności na nośnikach BETA, VHS, 
DVD, CD, blu-ray, dyskach cyfrowych, dyskach optycznych) oraz techniką drukarską i reprograficzną, 
wprowadzania Utworów do pamięci komputera, sieci multimedialnych, sieci Internet; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Utworów – prawo do wprowadzania do obrotu (w 
szczególności na nośnikach CD, DVD, i blu-ray), publiczne wystawianie, użyczenie lub najem 
oryginału albo egzemplarzy Utworów; 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w lit. b – prawo do: 
i. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia; 
ii. udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieciach komputerowych, w tym sieci Internet, z 
umożliwieniem użytkownikom sporządzenia lub nieodpłatnie zwielokrotnienia Utworów w pamięci 
własnego urządzenia końcowego współpracującego z siecią, i dalsze z nich korzystanie, bez 
względu na technologię przesyłu danych; w tym w szczególności VOD/streaming i download; 

iii. udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp za pomocą telefonu 
komórkowego lub innego urządzenia bezprzewodowego (w tym WAP) zarówno poprzez odpłatne 
lub nieodpłatne zwielokrotnianie ich w pamięci telefonu jak i innego urządzenia o podobnym 
przeznaczeniu i dalsze z nich korzystanie, bez względu na technologię przesyłu danych, w tym w 
szczególności VOD/streaming i download; 

iv. prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworów w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie; 

v. tłumaczenia, przystosowania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, 
zmian formatu, skrótów i opracowań Utworów, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych 
zmian w Utworze w szczególności zmiany rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów 
graficznych składających się na Utwory, a także wykorzystywania opracowań Utworów w postaci 
przeróbek, fragmentyzacji i/lub przemontowywania nawet wówczas, gdyby efektem tych działań 
miałaby być utrata indywidualnego charakteru Utworów (dalej łącznie „Opracowania”); 

2.  W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o rozszerzeniu zakresu eksploatacji Utworów o pola 
eksploatacji nieznane w dacie zawarcia niniejszej Umowy ramowej, Strony w odrębnej umowie uregulują 
warunki przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworów na niewymienionych w niniejszej 
Umowie polach eksploatacji, które to warunki nie będą odbiegać od warunków przyjętych mocą niniejszej 
Umowy, w szczególności zaś przeniesienie to nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 
ust. 1 niniejszej Umowy. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do 
eksploatacji Utworów na niewymienionych w niniejszej Umowie polach eksploatacji. 

3. Przeniesienie praw do korzystania i rozporządzania Opracowaniami, o których mowa w ust. 1 lit. „c” pkt VI 
powyżej, następuje na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 lit. „a” - „c” powyżej, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w §3 powyżej oraz bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody 
Wykonawcy. 

4. W ramach umówionego w §3 wynagrodzenia Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa z chwilą 
przyjęcia i bez dodatkowych opłat, prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 
rezultatów niniejszej Umowy w zakresie opisanym powyżej. Zamawiający ma prawo do swobodnego 
dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat lub wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy, bez ograniczeń czasowych lub 
terytorialnych. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego 
dowolnych zmian w przedmiotach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na 
podstawie niniejszej Umowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo przenoszenia części lub całości praw wynikających z niniejszej 
Umowy, w tym udzielania licencji lub przenoszenia majątkowych praw autorskich do Utworów na osoby 
trzecie, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy oraz bez konieczności uiszczania jakiegokolwiek 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz. 

7. W ramach uzgodnionego wynagrodzenia Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na 
których rezultaty Umowy zostały utrwalone i mu przekazane przez Wykonawcę. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot niniejszej Umowy nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wszystkie rezultaty Umowy w stanie wolnym od obciążeń 
prawami osób trzecich. 

9. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonane przez niego w związku z realizacją niniejszej Umowy 
Utwory są oryginalne i w żadnym wypadku nie naruszają praw osób trzecich. 

10. Wykonawca zgadza się nie wykonywać praw osobistych w odniesieniu do Utworów.  
 

§ 8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, jeżeli: 
a) Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem przedmiotu Umowy o co najmniej 3 dni; 
b) W razie stwierdzenia wykonywania obowiązków Umowy lub przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 

niezgodnie z Umową, przepisami powszechnie obowiązującego prawa i gdy pomimo wezwania, w 
terminie 3 dni od jego otrzymania Wykonawca nie zaprzestaje powyższych działań oraz nie 
doprowadzi wykonanego już przedmiotu Umowy do zgodności z Umową i przepisami, 

c) W przypadku gdy trzykrotnie dostarczony przedmiot Umowy nie będzie spełniał wymagań 
określonych przez Zamawiającego, 

d) Gdy Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do wykonania świadczeń objętych niniejszą Umową. 
2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od powzięcia 
 wiadomości o okolicznościach tam opisanych, nie później niż do końca  obowiązywania Umowy. 
3. Odstąpienie każdorazowo wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

OBOWIĄZEK POUFNOŚCI 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały udostępnione w 

związku z wykonywaniem Umowy i nieujawniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej 
Strony. 

2. Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji, o których pozyskały wiedzę w 
związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a w szczególności do tego, że nie będą w okresie 
obowiązywania niniejszej Umowy i po jej rozwiązaniu: przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać tych 
informacji osobom nieuprawnionym oraz, że informacje takie zostaną wykorzystane wyłącznie w celu 
prawidłowego wykonania Umowy. 

3. Strony maja prawo wykorzystania i ujawniania informacji wskazanych w ust. 1-2  powyżej wyłącznie w 
celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy oraz w zakresie do tego niezbędnym. 

4. Obowiązek zaufania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie dotyczy informacji, które:  
a) są lub staną się publicznie dostępne z przyczyn, za które nie odpowiada druga Strona; 
b) były już w posiadaniu drugiej Strony w chwili, gdy zostały uzyskane; lub 
c) których ujawnienia żąda uprawniony organ państwowy. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu wiążą Strony także po jej zakończeniu, bez względu na przyczynę. 
6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez jedną ze Stron, drugiej Stronie 

przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek 
naruszenia.  

 
§ 10 

SIŁA WYŻSZA 
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej 

Umowy, jeżeli jest ono następstwem Siły Wyższej. 
2. Jako Siłę Wyższą rozumie się okoliczności, które wystąpiły po zawarciu Umowy jako zdarzenia 

zewnętrzne i nadzwyczajne, których wystąpienia Strona nie była w stanie przewidzieć, zapobiec im ani 
ich uniknąć, i które obiektywnie uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie Umowy, a w szczególności 
takie jak: wojny, zamieszki, strajki, powodzie, trzęsienia ziemi, akty władzy publicznej, epidemie chorób 
zakaźnych lub inne zdarzenia losowe. 
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3. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia Siły Wyższej 
powinna w ciągu 7 dni zawiadomić druga Stronę o tym fakcie. Druga Stronna powinna być również 
poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za Siłę Wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności 
trwają dłużej niż jeden miesiąc, Strony winny wspólnie zadecydować o dalszym wykonaniu Umowy. 

 
 
 
 

§ 11 
KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa 
lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, 
zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują 
pełną moc i skuteczność. 

2. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1Zostaną zastąpione, na 
mocy niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 
wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla 
każdej ze Stron. 

 
§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z niniejszej Umowy, dla których Strony nie znajdują 

polubownego rozwiązania, będą  rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
- załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………..                ………………………………. 


