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UMOWA * 

Nr  

numer w formacie 10000xxxxx 

zawarta  w  

data w formacie dd/mm/rrrr  miejscowość 

pomiędzy: 

OPERATOREM GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ - SYSTEM SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, z siedzibą w Warszawie, ul. 

Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000264771, NIP 527-243-20-41, kapitał zakładowy: 3 771 990 842 PLN, kapitał wpłacony: 3 771 990 842 PLN, 

w imieniu której działają: 

1.  
 

imię i nazwisko, stanowisko służbowe 

2.  
 

imię i nazwisko, stanowisko służbowe 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

Jednostka Zamawiającego, która będzie realizowała Umowę:  

Centrala w Warszawie 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4  

Oddział w Gdańsku 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 47  

Oddział w Poznaniu 61-859 Poznań, ul. Grobla 15   

Oddział w Rembelszczyźnie 05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna, ul. Jana Kazimierza 578   

Oddział w Świerklanach 44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54   

Oddział w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16A   

Oddział we Wrocławiu 50-513 Wrocław, ul. Gazowa 3  
wstawić X w odpowiednim polu 

 @  

adres email kancelarii zaznaczonego powyżej Oddziału 

a       

 Lider Konsorcjum  

pełna nazwa spółki z określeniem formy prawnej lub pełna nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej                            wstawić X, jeśli ma zastosowanie 

ul.  nr  /  

nazwa ulicy, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza  

  -     

kod pocztowy miejscowość 

 nr NIP    -    -   -   

państwo NIP 

[PONIŻSZE STOSOWAĆ DO SPÓŁEK W PRZECIWNYM RAZIE WYKREŚLIĆ] [WYKREŚLIĆ TAKŻE NINIEJSZY KOMENTARZ Z PROJEKTU UMOWY] 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy   

 

miejscowość i/ lub nazwa sądu  

 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr           

nr   KRS 

kapitał 

zakładow

 wpłacony w 

całości 

 wpłacony w 

części 
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y 

 kwota PLN (tylko przy sp. z o.o./ s.k.a./S.A.) wstawić X w odpowiednim polu (tylko przy S.A. i s.k.a.)  

[PONIŻSZE STOSOWAĆ DO PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH W PRZECIWNYM RAZIE WYKREŚLIĆ] [WYKREŚLIĆ TAKŻE NINIEJSZY KOMENTARZ Z 

PROJEKTU UMOWY] 

wpisaną do rejestru    

nazwa rejestru handlowego, w którym zarejestrowany jest podmiot  

pod nr  

  nr w rejestrze handlowym 

[PONIŻSZE STOSOWAĆ DO JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH W PRZECIWNYM RAZIE WYKREŚLIĆ] [WYKREŚLIĆ TAKŻE 

NINIEJSZY KOMENTARZ Z PROJEKTU UMOWY] 

prowadzoną przez     

imię i nazwisko  

nr PESEL            legitymującego/ legitymującą się 

PESEL 

  

nazwa dokumentu tożsamości seria i nr dokumentu 

wydanym przez   

nazwa organu, który wydał dokument 

 

(ma zastosowanie, jeśli stroną Umowy jest Konsorcjum lub więcej niż jeden wykonawca, powielić 

odpowiednio do liczby członków Konsorcjum lub wykonawców) oraz  

 

 

pełna nazwa spółki z określeniem formy prawnej lub pełna nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej 

ul.  nr  /  

nazwa ulicy, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza  

  -     

kod pocztowy miejscowość 

 nr NIP    -    -   -   

państwo NIP 

[PONIŻSZE STOSOWAĆ DO SPÓŁEK W PRZECIWNYM RAZIE WYKREŚLIĆ] [WYKREŚLIĆ TAKŻE NINIEJSZY KOMENTARZ Z PROJEKTU UMOWY] 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy   

 

miejscowość i/ lub nazwa sądu  

 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr           

nr   KRS 

kapitał 

zakładow

y 

 wpłacony w 

całości 

 wpłacony w części  

 kwota PLN (tylko przy sp. z o.o./ s.k.a./S.A.) wstawić X w odpowiednim polu (tylko przy S.A. i s.k.a.)  

[PONIŻSZE STOSOWAĆ DO PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH W PRZECIWNYM RAZIE WYKREŚLIĆ] [WYKREŚLIĆ TAKŻE NINIEJSZY KOMENTARZ 

Z PROJEKTU UMOWY] 

wpisaną do rejestru    

nazwa rejestru handlowego, w którym zarejestrowany jest podmiot  

pod nr  

  nr w rejestrze handlowym 

[PONIŻSZE STOSOWAĆ DO JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH W PRZECIWNYM RAZIE WYKREŚLIĆ] [WYKREŚLIĆ 

TAKŻE NINIEJSZY KOMENTARZ Z PROJEKTU UMOWY] 

prowadzoną przez     

imię i nazwisko  
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nr PESEL            legitymującego/ legitymującą się 

PESEL 

  

nazwa dokumentu tożsamości seria i nr dokumentu 

wydanym przez   

nazwa organu, który wydał dokument 

działającego/ działającą osobiście  w imieniu, którego/ której działa pełnomocnik  

wstawić X w odpowiednim polu  

 

imię i nazwisko pełnomocnika jeśli wyżej wskazano, że występuje pełnomocnik 

 

w imieniu, której/których działa/działają: 

1.  
 

imię i nazwisko, stanowisko służbowe 

 

działający na podstawie 

pełnomocnictwa  

 nr  

  data w formacie dd/mm/rrrr  numer pełnomocnictwa 

2.  
 

imię i nazwisko, stanowisko służbowe 

działający na podstawie 

pełnomocnictwa  

 nr  

 data w formacie dd/mm/rrrr  numer pełnomocnictwa 

zwany/ zwani dalej „Wykonawcą” 

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu:  

  

 

nr postępowania nazwa postępowania 

prowadzonym w 

reżimie publicznym  reżimie niepublicznym  

wstawić X w odpowiednim polu 

w trybie: 

przetargu nieograniczonego  przetargu ograniczonego  negocjacji z ogłoszeniem  

wstawić X w odpowiednim polu  

negocjacji bez ogłoszenia  dialogu konkurencyjnego   zamówienia z wolnej ręki  

wstawić X w odpowiednim polu  

partnerstwa innowacyjnego  

wstawić X w odpowiednim polu  

zapytania ofertowego  uproszczonym  

wstawić X w odpowiednim polu (stosować, gdy wstawiono X w polu „reżim niepubliczny”) 

wszczętym  

data w formacie dd/mm/rrrr 

 

została zawarta niniejsza Umowa w sprawie zamówienia typu „Projektuj” 

zwana dalej „Umową”, której integralną część stanowią załączniki wymienione w § 7 ust. 8 Umowy, o 
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następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy, zwanym dalej „Przedmiotem Umowy” jest realizacja prac w ramach zadania: 

inwestycyjnego  remontowego  

wstawić X w odpowiednim polu  

pod nazwą  

nazwa przedsięwzięcia 

zwanego dalej „Zadaniem”, obejmujących m.in.: 

a.  

opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla 

Zadania, w tym: 

 

i.  przeprowadzenie weryfikacji i uzgodnienie z Zamawiającym założeń do projektowania  

ii.  

opracowanie i przekazanie projektu wstępnego obejmującego (jeśli zaznaczono X w 

pkt. i powyżej) uzgodnione założenia do projektowania  

 

iii.  opracowanie i przekazanie projektu wykonawczego  

iv.  opracowanie i przekazanie projektu budowlanego  

v.  

opracowanie i przekazanie innego projektu lub dokumentu lub decyzji (opisać w 

Załączniku nr 1) 

 

b.  

uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, 

niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach Zadania w oparciu o przekazaną 

Wykonawcy dokumentację projektową lub zgłoszenie robót budowlanych właściwemu 

organowi administracji architektoniczno – budowlanej i uzyskanie zaświadczenia o braku 

sprzeciwu w przypadku zgłoszenia robót budowlanych i przekazanie go Zamawiającemu 

 

c.  

pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych realizowanych na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 

 

wstawić X w odpowiednim polu  

2. Wykonawca: 

jest  nie jest  

  wstawić X w odpowiednim polu 

zobowiązany przez Zamawiającego do osobistego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. (ma zastosowanie, gdy w ust. 2 zaznaczono X w polu „jest”) Zamawiający wskazuje poniższy zakres prac, 

jako podlegający osobistemu wykonaniu: 

 

 wstawić opis zakresu prac, który ma zostać wykonany osobiście przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36a PZP, jeśli Umowa została zawarta w reżimie publicznym) 

4. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej: „OPZ” lub 

„Opisem Przedmiotu Zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 

5. Szczegółowe zasady wykonywania Zadania zostały określone w Ogólnych Warunkach Umowy, zwanych 

dalej: „OWU”, wskazanych w § 7 ust. 8, stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy. 

§ 2  

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy stanowi data zawarcia Umowy. 

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany (dalej zwany: „terminem zakończenia realizacji Przedmiotu 

Umowy”): 

a. (ma zastosowanie, gdy zaznaczono X w § 1 ust. 1 lit. a) powyżej) w zakresie określonym w § 1 ust. 

1 lit. a): 

w 

terminie 

 Dni roboczych  tygodni  miesięcy  od dnia zawarcia 

Umowy 
 cyfra/ liczba wstawić X w odpowiednim polu   
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w terminie do   

 data w formacie dd/mm/rrrr (stosować, gdy nie zaznaczono nic powyżej)  

a na zakończenie realizacji tej części Przedmiotu Umowy Strony podpiszą protokół odbioru. 

b. (ma zastosowanie, gdy zaznaczono X w § 1 ust. 1 lit. b) powyżej) w zakresie określonym w § 1 ust. 

1 lit. b): 

w 

terminie 

 Dni roboczych  tygodni  miesięcy  od dnia zawarcia 

Umowy 
 cyfra/ liczba wstawić X w odpowiednim polu   

w terminie do   

 data w formacie dd/mm/rrrr (stosować, gdy nie zaznaczono nic powyżej)  

a na zakończenie realizacji tej części Przedmiotu Umowy Strony podpiszą protokół odbioru. 

c. (ma zastosowanie, gdy zaznaczono X w § 1 ust. 1 lit. c) powyżej) w zakresie określonym w § 1 ust. 

1 lit. c) w terminie od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o 

konieczności pełnienia nadzoru autorskiego do dnia podpisania bez uwag przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż: 

 Dni roboczych  tygodni  miesięcy 

cyfra/ liczba wstawić X w odpowiednim polu  

od powyższego powiadomienia oraz: 

 Dni roboczych  tygodni  miesięcy  od dnia podpisania protokołu 

odbioru Przedmiotu Umowy w 

zakresie, określonym w § 1 ust. 1 lit. 

b) Umowy 
cyfra/ liczba  wstawić X w odpowiednim polu   

w terminie do   

 data w formacie dd/mm/rrrr (stosować, gdy nie zaznaczono nic powyżej)  

(dalej zwanego – „terminem podstawowym pełnienia nadzoru autorskiego”) 

z zastrzeżeniem, że termin podstawowy pełnienia nadzoru autorskiego określony powyżej może zostać 

wydłużony w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w § 3 ust. 17 zd. 2. OWU 

(dalej zwanego - „terminem przedłużonym pełnienia nadzoru autorskiego”). 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, którego 

maksymalna wartość nie przekroczy kwoty (zwane dalej „Wynagrodzeniem”): 

 PLN netto  

kwota  słownie 

2. Maksymalne wynagrodzenie brutto, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia Umowy 

wynosi: 

  PLN brutto  

kwota  słownie 

3. Na powyższe wynagrodzenie składają się następujące pozycje: 

a. (ma zastosowanie, gdy zaznaczono X w § 1 ust. 1 lit. a) powyżej) wynagrodzenie ryczałtowe za 

wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy w wysokości: 

 PLN netto  

kwota  słownie 

b. (ma zastosowanie e, gdy zaznaczono X w § 1 ust. 1 lit. b) powyżej) wynagrodzenie ryczałtowe za 

wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 lit. b) Umowy w wysokości: 



 

 

UMOWA –PROJEKTUJ  WERSJA 1.0 
 

Strona 6 z 11 

 

 PLN netto  

kwota  słownie 

c. (ma zastosowanie, gdy zaznaczono X w § 1 ust. 1 lit. c) powyżej) wynagrodzenie z tytułu pełnienia 

nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 1 lit. c) w terminie podstawowym określonym w § 2 ust. 

2 lit. c typu: 

wynagrodzenie maksymalne   ryczałt  

wstawić X w odpowiednim polu  

 

i. (ma zastosowanie, gdy zaznaczono X w polu „wynagrodzenie maksymalne”) w ramach 

którego Wykonawca obowiązany jest do odbycia nie więcej niż  

 pobytów  

cyfra/ liczba  słownie 

wynikających z wezwań Zamawiającego, za które będzie przysługiwać wynagrodzenie w kwocie 

stanowiącej iloczyn kwoty wynagrodzenia za jeden pobyt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego oraz ilości pobytów przy zastosowaniu stawki ryczałtowej za każdy jeden pobyt 

wynoszącej: 

 PLN netto  

kwota  słownie 

tj., łączne wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego w terminie podstawowym 

określonym w § 2 ust. 2 lit. c w wysokości nieprzekraczającej: 

 PLN netto  

kwota  słownie 

 

ii. (ma zastosowanie, gdy zaznaczono X w polu „ryczałt”) w ramach którego Wykonawcy 

przysługuje łączne wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego w podstawowym 

terminie podstawowym określonym w § 2 ust. 2 lit. c w wysokości: 

 PLN netto  

kwota  słownie 

 

d. (ma zastosowanie, gdy zaznaczono X w § 1 ust. 1 lit. c) powyżej) wynagrodzenie z tytułu pełnienia 

nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 1 lit. c) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego 

z uprawnienia określonego w § 3 ust. 17 zd. 2. OWU (terminie wydłużonym) typu: 

wynagrodzenie maksymalne   ryczałt  

wstawić X w odpowiednim polu  

 

i. (ma zastosowanie, gdy zaznaczono X w polu „wynagrodzenie maksymalne”) w ramach 

którego Wykonawca obowiązany jest do odbycia nie więcej niż  

 pobytów  

cyfra/ liczba  słownie 

wynikających z wezwań Zamawiającego, za które będzie przysługiwać wynagrodzenie w kwocie 

stanowiącej iloczyn kwoty wynagrodzenia za jeden pobyt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego oraz ilości pobytów przy zastosowaniu stawki ryczałtowej za każdy jeden pobyt 

wynoszącej: 

 PLN netto  

kwota  słownie 

tj., łączne wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego w terminie wydłużonym 

sprawowania nadzoru autorskiego w wysokości nieprzekraczającej: 

 PLN netto  

kwota  słownie 

 

ii. (ma zastosowanie, gdy zaznaczono X w polu „ryczałt”) w ramach którego Wykonawcy 

przysługuje łączne wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego w terminie 
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wydłużonym sprawowania nadzoru autorskiego w wysokości: 

 PLN netto  

kwota  słownie 

4. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z 

przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.  

5. Zapłata nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany w ust. 10 

poniżej lub wskazany w sposób określony w § 5 ust. 12 OWU, w terminie: 

30 dni   21 dni   

wstawić X w odpowiednim polu  

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, podpisanego protokołu 

odbioru i odpowiednich dokumentów określonych w OWU. 

6. W przypadku, gdy faktura VAT zostanie wystawiona w formie tradycyjnej (papierowej) powinna zostać 

doręczona na adres: 

 

wpisać adres pocztowy na który należy wysłać fakturę 

7. Zamawiający oświadcza, że - zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane oraz usługi oraz 

partnerstwie publiczno- prawnym -  dysponuje założonym kontem na Platformie Elektronicznego 

Fakturowania, pozwalającym na odbieranie faktur elektronicznych w postaci ustrukturyzowanej, a 

identyfikatorem Zamawiającego na tej Platformie (Identyfikator PEF) jest: NIP 5272432041. 

8. Zamawiający wypłaci Wynagrodzenie na poniższy numer rachunku bankowego:  

 

wpisać nazwę wykonawcy, którego rachunek będzie służył do wypłaty Wynagrodzenia 

                                 

pełny numer rachunku bankowego (26 cyfr, a w przypadku rachunków zagranicznych także IBAN lub SWIFT) 
 

9. Wpłata wynagrodzenia na powyższy rachunek wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania niniejszej Umowy. 

§ 4 

Regulacje wewnętrzne Zamawiającego 

1. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania 

następujących standardów, instrukcji, kodeksów postępowania i wytycznych obowiązujących u 

Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy: 

a.  

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  

http://www.gaz-

system.pl/strefa-dostawcy/ 

b.  

Wytyczne w zakresie wymagań bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz 

Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. 

http://www.gaz-

system.pl/strefa-dostawcy/ 

c.  

Instrukcja w zakresie wymagań do projektowania 

infrastruktury systemu przesyłowego Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-DY-

I02 

http://www.gaz-

system.pl/strefa-dostawcy/ 

d.  

Instrukcja określająca wymagania Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dla 

podstawowych materiałów, technologii i urządzeń 

stosowanych przy budowie gazociągów 

przesyłowych (PE-DY-I26) wraz z załącznikami 

http://www.gaz-

system.pl/strefa-dostawcy/ 

e.  
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nazwa dokumentu                                                                                                                             adres strony www, na której znajduje się dokument 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 1, które zostały 

opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/) i 

będzie wykonywał Umowę zgodnie z nimi. 

§ 5 

Gwarancja jakości i zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Gwarancja jakości w zakresie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 lit. a) (ma zastosowanie, gdy 

zaznaczono X w § 1 ust. 1 lit. a)) i/lub b) (ma zastosowanie, gdy zaznaczono X w § 1 ust. 1 lit. b)) biegnie 

od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru dla danego zakresu 

Przedmiotu Umowy, a kończy się w terminie 6 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych 

realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej Przedmiotem Umowy, jednak nie 

później niż w terminie: 

48 miesięcy  60 miesięcy  72 miesięcy  

wstawić X w odpowiednim polu 

od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

2. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

jest zobowiązany  nie jest zobowiązany  

wstawić X w odpowiednim polu  

do ustanowienia na rzecz Zamawiającego oraz do wydania Zamawiającemu przed podpisaniem 

Umowy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w jednej lub kilku formach przewidzianych w SIWZ 

(ma zastosowanie, gdy Umowa została zawarta w reżimie niepublicznym) lub PZP (ma zastosowanie, gdy 

Umowa została zawarta w reżimie publicznym) w wysokości: 

 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 Umowy, t.j. w następującej 

kwocie: 
cyfra lub liczba określające wysokość zabezpieczenia (do 10%)   

 PLN   

kwota  Słownie 

§ 6 

Korespondencja 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy oraz 

wymianę informacji i danych osobowych jest: 

   
imię i nazwisko  adres email nr telefonu 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu Umowy oraz wymianę informacji 

i danych osobowych jest: 

   

imię i nazwisko  adres email nr telefonu 

3. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji Umowy winna być kierowana na adresy:  

a. Dla Wykonawcy:  

adres podany we wstępie Umowy  inny adres (podać poniżej)  

wstawić X w odpowiednim polu  

ul.  nr  /  

nazwa ulicy  

  -      

kod pocztowy miejscowość                                                                  adres email 

b. Dla Zamawiającego:  



 

 

UMOWA –PROJEKTUJ  WERSJA 1.0 
 

Strona 9 z 11 

 

adres podany we wstępie Umowy  adres Oddziału   inny adres (podać poniżej)  

wstawić X w odpowiednim polu  

ul.  nr  /  

nazwa ulicy  

  -      

kod pocztowy miejscowość                                                                  adres email 

§ 7 

Postanowienia ogólne 

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie obowiązujące w 

tym zakresie przepisy prawa, w szczególności ustawy – Prawo budowlane, PZP (ma zastosowanie, gdy 

Umowa została zawarta w reżimie publicznym) przepisy z zakresu ochrony środowiska, Prawa wodnego, 

odpadów oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach i na określonych 

poniżej zasadach: 

Przesłanka Zasady zmiany 

  

  

Wpisać jedną z przesłanek z § 21 ust. 2-4 OWU (np. § 21 ust. 2 lit. 

a)) mające zastosowanie do niniejszej Umowy 
Sprecyzować zasady i warunki zmiany (jaka okoliczność 

powoduje, że może dojść do zmiany, jaka zmiana Umowy może 

wówczas mieć miejsce oraz o jakim charakterze) 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej Umowie muszą nastąpić w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności, chyba że inaczej wskazano w treści Umowy lub Załączników. 

5. Zmiana adresów wskazanych w § 3 ust. 6, 8 i 9 może być dokonana w każdej chwili, przy czym dla swojej 

skuteczności wymaga uprzedniego poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej przez osobę 

uprawnioną do reprezentacji w zakresie niniejszej Umowy i nie stanowi zmiany Umowy, ani nie wymaga 

aneksu. 

6. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy stanie się nieważne lub bezskuteczne, fakt ten nie 

wpłynie na inne postanowienia tej Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych 

stosunkach Stron wynikających z Umowy. 

7. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

8. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

a.  Opis Przedmiotu Zamówienia  Załącznik nr 1  

b.  Warunki techniczne wykonywania zadania Załącznik nr 1.1  

c.  

Wymagania w zakresie pozyskiwania tytułu prawnego do nieruchomości, 

opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gaz-

system.pl/strefa-dostawcy/ 

Załącznik nr 1.2  

d.  

Wymagania dla dokumentacji projektowej/odbiorowej (powykonawczej) 

w wersji elektronicznej przekazywanej na etapie uzgodnienia oraz 

zakończenia realizacji umowy, 

opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gaz-

system.pl/strefa-dostawcy/ 

Załącznik nr 1.3  

e.  

Wzór karty nadzoru autorskiego, 

opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gaz-

system.pl/strefa-dostawcy/ 

Załącznik nr 1.4  

f.  

Ogólne Warunki Umowy – Projektuj 

 

Załącznik nr 2  
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g.  Formularz odstępstw od OWU,  Załącznik nr 2.1  

h.  

Wzór raportu o stanie zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy, 

opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gaz-

system.pl/strefa-dostawcy/ 

Załącznik nr 3  

i.  

Wykaz osób posiadających ważne i odpowiednie uprawnienia oraz osób 

wpisanych na listę właściwej izby samorządu zawodowego 

Załącznik nr 4  

j.  

Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności, 

Opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gaz-

system.pl/strefa-dostawcy/ 

Załącznik nr 5  

k.  

Wzór zobowiązania dla osób upoważnionych do przetwarzana danych 

osobowych, 

opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gaz-

system.pl/strefa-dostawcy/ 

Załącznik nr 6  

l.  

Kategorie danych podlegających przetwarzaniu oraz cele przetwarzania, 

 

Załącznik nr 7.1  

m.  

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych przekazywana w 

przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości, opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/ 

Załącznik nr 7.2  

n.  

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych przekazywana w 

przypadku zbierania danych osobowych niebezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości, 

opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gaz-

system.pl/strefa-dostawcy/ 

Załącznik nr 7.3  

o.  

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wskazanych 

do kontaktów służbowych w umowach 

opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gaz-

system.pl/strefa-dostawcy/ 

Załącznik nr 7.4  

p.  

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wskazanych 

do wykonywania umów  

opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego http://www.gaz-

system.pl/strefa-dostawcy/ 

Załącznik nr 7.5  

q.  

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wskazanych 

przez podmiot z którym Gaz System zawarł umowę do reprezentowania 

Gaz System opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/ 

Załącznik nr 7.6 

 

 

r.  Lista podwykonawców Załącznik nr 8  

s.  

Informacje dla podwykonawców o zagrożeniach występujących w 

Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. „W TROSCE O 

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO”, opublikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/ 

Załącznik nr 9  

t.  Ubezpieczenia Załącznik nr 10  

u.     

v.     

w.     

wstawić X w odpowiednim polu  

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z załącznikami doręczonymi mu przed zawarciem Umowy oraz 

innymi załącznikami zaznaczonymi w ust. 8 i opublikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego 

(http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/) i będzie wykonywał Umowę zgodnie z tymi załącznikami. 

10. Do Umowy mają zastosowanie Ogólne Warunki Umowy stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy z 

zastrzeżeniem modyfikacji wybranych w Formularzu Odstępstw od OWU, stanowiącym Załącznik nr 2.1 

do Umowy. 

11. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy Umową a załącznikami zastosowanie znajdują i 

przeważają postanowienia Umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Umowy 

a Formularzem Odstępstw od OWU, zastosowanie znajdują i przeważają postanowienia Formularza 
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Odstępstw od OWU.  

  

Zamawiający Wykonawca 

  

Zamawiający Wykonawca 

 

 

* instrukcje uzupełniania i interpretacji Umowy: 

1. uzupełniając umowę należy wypełniać tylko pola oznaczone na biało,  

2. modyfikowanie pól oznaczonych na szaro jest niedozwolone, 

3. uzupełniając pola oznaczone na biało należy stosować się do instrukcji umieszczonych 

poniżej tych pól, 

4. w przypadku, gdy na początku jednostki redakcyjnej został umieszczony komentarz: „ma 

zastosowanie, gdy […]”, jednostka redakcyjna oznaczona w ten sposób stanowi część 

Umowy wyłącznie w okolicznościach opisanych w komentarzu, 

5. w przypadku, gdy wewnątrz treści postanowienia został umieszczony komentarz: „ma 

zastosowanie, gdy […]”, fragment jednostki redakcyjnej bezpośrednio poprzedzający ten 

komentarz stanowi część Umowy wyłącznie w okolicznościach opisanych w komentarzu, 

6. analogiczne instrukcje mają zastosowanie do wszelkich załączników do Umowy. 


