„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Zadanie pn.: „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy
dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
(Znak sprawy: GK.271.1.2019.MG)

Umowa Nr OP. …….…… .2019
zawarta dnia ............................... 2019 r. w Unisławiu pomiędzy:
Gminą Unisław z siedzibą ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław,
NIP: 875-148-68-46, REGON: 871118543,
reprezentowaną przez:
Pana Jakuba Danielewicza – Wójt Gminy Unisław
przy kontrasygnacie Pani Iwony Burdak –Skarbnika Gminy Unisław
zwaną w dalszej części umowy dalej „Zamawiającym”,
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul.
………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik Nr ….. do umowy, NIP
……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez
..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,
stanowiącego załącznik Nr …… do umowy2,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …,
zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą
„…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać
adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, stanowiącym załącznik Nr ……. do umowy, NIP ……………, REGON ………….,
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na
podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr ……… do umowy3,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
1
2
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2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy.
3. Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane w ramach zadania
pn. „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu” objęte jest
wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00024-65170UM0210032/18 WS-I-W.052.17.32.701.2018.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na
podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i wynikiem przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: GK.271.1.2019.MG) zobowiązuje się do
opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych
dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Unisławiu” (dalej: „Przedmiot umowy”).
2. Zakres umowy obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych, obejmujących w zakresie niezbędnym dla
realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 („Dokumentacja projektowa”),
2) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę.
3) realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu („Roboty budowlane”);
4) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie
wymagane).
3. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie FunkcjonalnoUżytkowym („PFU”), które stanowią integralną część niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż:
1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiającego, w szczególności PFU oraz terenem budowy, a także że nie wnosi
do nich jakichkolwiek zastrzeżeń;
2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość
ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem
i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu;
3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac;
4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne
okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;
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5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami,
normami i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących
prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.
6. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych strony umowy rozumieją
pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy w Polsce.
7. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez
następujące dokumenty:
1) umowę wraz z załącznikami,
2) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego,
3) Dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym
w szczególności SIWZ oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
§2
Dokumentacja projektowa
1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej
Umowy, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu.
2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się:
1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania
inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane,
2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,
3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i
skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej
niezbędne uzgodnienia,
4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym
realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowań i uzupełnień.
3. Wykonawca po opracowaniu kompletu dokumentacji projektowej zobowiązany
jest do uzyskania akceptacji zakresu rzeczowego projektu przez Zamawiającego,
przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
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4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji,
pozwoleń, opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót
budowlanych.
5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy zobowiązuje się każdorazowo na żądanie Zamawiającego do pełnienia
nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z
należytą starannością, w zakresie opisanym w ust. 6.
6. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych
obowiązków Projektanta wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w
szczególności następujących czynności:
1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie
Zamawiającego, zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy,
2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie
wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich
podstawie,
3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych
w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
4) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności
wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi,
5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie
wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowalnych,
6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywanie stosownych
zmian.
7. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych,
o których mowa w ust. 6 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych,
o których mowa w ust. 6 pkt 6) nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu.
8. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania
zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego,
w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu
wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się
postepowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie
robót budowlanych.
9. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych
oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników,
na których Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie
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prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach
eksploatacji, w tym w szczególności:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą
dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci
komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,
2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też
poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,
3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w
szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy,
także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie
papierowej bądź elektronicznej,
4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym
w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Dokumentację projektową,
5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową
6) zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją
projektową.
10. Wykonawca
oświadcza,
że
autor/autorzy
Dokumentacji
projektowej
(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia
w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 11 niniejszego
paragrafu.
11. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz
wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę
na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności
jej aktualizacji.
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu,
6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub
w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części
samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb
Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz
koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw
autorskich.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), jakimi będzie się
posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną
w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z
utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom
trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;
2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia,
o których mowa w ust. 11 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw
autorskich od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej
umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie
zależnych praw autorskich.
W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z
postanowień ust. 9 - 14 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez
Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób
trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub
ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej
umowy.
Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone
czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy.
W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do:
1) przedstawiania Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie raportu
o stanie zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty zakończenia każdego
dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje
po zakończeniu pierwszego pełnego dwutygodniowego okresu raportowania.
Okres raportowania ustala się w tygodniach kalendarzowych;
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2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania wezwania;
3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego,
związanych z realizacją Przedmiotu umowy.
§3
Sposób realizacji robót budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki
bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do:
1) przejęcia terenu budowy;
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz
kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do
końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która
będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia
rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią
przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym
posiadanie przez nią stosownych uprawnień;
3) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na
wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;
4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób
trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte
wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność
odszkodowawczą;
5) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu
robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie
korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;
6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej
naprawy,
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7) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi
określone w § 5 ust. 2 pkt 3) lit. d) i przekazania jej Zamawiającemu;
8) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych
producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;
Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z
katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i
prób, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach
powstałe na terenie budowy lub w związku z realizacja przedmiotu umowy, od
czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli
przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią
organizację robót,
2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej
budowy.
Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym
zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków
wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek
zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia,
zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 992 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie
Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami.
Materiały z rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wbudowania stanowią
własność Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których
inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich
zagospodarowania.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz
wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w
związku z Umową będą wykonywane.
W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we
własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację
przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości
sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
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12. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego
robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym
terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.
13. Wykonawca przed rozpoczęciem robót poinformuje społeczność lokalną o terminie
rozpoczęcia robót.
14. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót
budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w
budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlanomontażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
15. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach
wolnych od pracy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka
konieczność.
16. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,
2) urządzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły
odbioru robót, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję),
4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
5) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych.
17. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego
niepodlegający modernizacji i po zakończeniu budowy doprowadzi teren budowy
do stanu jak przed jej rozpoczęciem.
18. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników
badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami
dla poszczególnych robót.
19. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla
materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego
warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona
wymiany elementu lub materiału na własny koszt.
20. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora nadzoru, oraz innych
zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych
nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. Częstotliwość narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez
Zamawiającego.
21. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających
z warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej,
w tym kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów
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odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej
oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji.
22. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do
zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy
i finansowy; okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych
trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji
i termin jej zakończenia.
23. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń
z podwykonawcami.
§ 3a
Klauzula zatrudnienia
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w
trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji
robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjnomontażowe objęte zakresem zamówienia określonym w pkt 4.2 SIWZ
(Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i
osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
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tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności4 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt 2) lit j)-m) umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym
przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 3b
Ubezpieczenie budowlano-montażowe
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót
budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami
losowymi oraz innymi zdarzeniami za które odpowiedzialność ponosi wykonawca
po przejęciu placu budowy (indywidualne ubezpieczenie inwestycji) oraz od
Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww.
ustawy.
4
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5.
6.
7.
8.

9.

10.

odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, stanowiącą
co najmniej równowartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli
wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia,
będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na
okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy
dzień opóźnienia. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia oraz wszelkie
mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót;
2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzoną
działalnością, w tym robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów
mechanicznych.
Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, Wykonawca
jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z
oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o których mowa w ust. 1, na okres,
o którym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w
ust. 4, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5,
będzie obciążać w całości Wykonawcę.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
W przypadku niezłożenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w
ust. 4 zamawiający wezwie wykonawcę do ich przedłożenia w wyznaczonym
terminie z zastrzeżeniem ust. 5.
W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych,
o których mowa w ust. 1, na okres w terminie określonym w wezwaniu o którym
mowa w ust. 8, zamawiający nabywa prawo do odstąpienia od umowy z winy
wykonawcy.
Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 30 dni
od dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu o którym mowa
w ust. 8.

§4
Terminy realizacji Przedmiotu umowy
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) Etap I – od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019 r. W tym terminie
nastąpi opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnień, decyzji i pozwoleń, a także wykonanie robót budowlanych
wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz Szacunkowym
przedmiarze robót dla I etapu robót.
2) Etap II – do dnia 30.06.2020 r. W tym terminie nastąpi wykonanie
robót budowlanych wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz
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Szacunkowym przedmiarze robót dla II etapu robót wraz z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeżeli będzie wymagane).
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie
terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru końcowego.
§5
Odbiory
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;
2) odbiór częściowy (odbiór I etapu robót);
3) odbiór końcowy;
4) odbiór gwarancyjny.
2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących przedmiot niniejszej
umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:
1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu:
a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru
Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego;
b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub
robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia
roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania;
c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej
zakryciu.
2) W odniesieniu do odbioru częściowego (odbiór I etapu robót):
a) odbioru częściowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu robót
budowlanych wyszczególnionych dla I etapu robót, na podstawie
przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o
zakończeniu robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z
zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez
Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie
takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiającego;
b) przystąpienie do odbioru częściowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności
Wykonawcy, następuje w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia
wykonania robót budowlanych objętych zakresem I etapu robót oraz
po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania
odbioru częściowego;
c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego
Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z
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powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prób;
d) Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni licząc od daty
rozpoczęcia odbioru;
e) Komisja dokonująca odbioru częściowego sporządza protokół odbioru robót.
Odbiór częściowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji etapu I robót
objętego umową.
3) W odniesieniu do odbioru końcowego:
a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich
robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę
oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez
Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego;
b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności
Wykonawcy, następuje w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia
wykonania całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy oraz przedłożeniu kompletu dokumentów niezbędnych do
dokonania odbioru końcowego,
c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego
Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z
powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prób;
d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest
przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie
zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru
końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu
kompletną dokumentację powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą (3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i
posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego
Zasobu Geodezyjnego). Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić na
własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych znaków punktów państwowej
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku możliwości ich stabilizacji w
dotychczasowym miejscu należy dokonać ich przeniesienia. W związku z
powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek przekazać do
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Zamawiającego wraz z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie
przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów
państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego;
e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w terminie do 7 dni od daty
zakończenia robót budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia wyznaczenia dokonania
odbioru końcowego;
f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin
do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentów wymienionych w pkt e);
g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą
termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac
z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez
Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez
Wykonawcę;
h) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru
końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie
realizacji całego Przedmiotu umowy;
i) Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni licząc od daty
rozpoczęcia odbioru.
4) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych:
a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub
gwarancji jakości,
b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie
przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.
c) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt. a)
i b), przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego
przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu
gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później).
Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo
ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 10
niniejszej umowy.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

§6
Wynagrodzenie
Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe określone w ofercie ......................................................... złotych brutto
(słownie: ................................................................................................................. złotych brutto),
w ktorym zawarte są: podatek VAT …… % w kwocie: ........................................................ zł
(słownie VAT: .............................................................................................................................. złotych)
oraz wynagrodzenie netto .................................................... zł,
(słownie: .................................................................................................................... złotych netto);
- w tym zgodnie z ofertą Wykonawcy:
1) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnień, decyzji i pozwoleń, a także wykonanie robót budowlanych
wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz Szacunkowym
przedmiarze robót dla I etapu robót: ................................... zł netto;
2) Etap II – wykonanie robót budowlanych wskazanych w Programie funkcjonalnoużytkowym oraz Szacunkowym przedmiarze robót dla II etapu robót wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeżeli będzie wymagane):
.......................................... zł netto.
Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca
ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
określonego w ust. 1.
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy
wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej
zgodnie z postanowieniami ust. 7 i ust. 8. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze VAT.
Harmonogram rzeczowo – finansowy musi uwzględniać szczegółowy zakres prac
oraz planowany termin opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania
robót budowlanych.
Strony przewidują fakturowanie częściowe:
1) faktura częściowa za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę, a także wykonaniu robót budowlanych wskazanych
dla I etapu robót budowlanych,
2) faktura końcowa po bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego II etapu
robót budowlanych oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie
wymagane).
Podstawą dla wystawienia faktur VAT za roboty budowlane będą podpisane przez
zamawiającego i inspektora nadzoru protokoły odbioru za wykonanie
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poszczególnych etapów umowy wynikających z harmonogramu rzeczowofinansowego, stwierdzające bezusterkowe ich wykonanie.
7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia stanowi prawidłowo wystawiona faktura wraz
z załączonym oryginałem protokołu odbioru.
8. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie robót
budowlanych stanowiących Przedmiot umowy, do faktury VAT za roboty
budowlane (końcowej) wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej
Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz
podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj.
faktury nr …. z dnia …..”, który musi zawierać nazwy podwykonawców,
którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury,
zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostarczonych towarów
oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robót objętych
składana fakturą,
b) oświadczenia Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub
dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez
Podwykonawców
całości
wynagrodzenia
za
wykonane
przez
Podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura
wystawiona i składana przez Wykonawcę, oraz
c) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali
roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzenie przelewu na
rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy wykonywali roboty, usługi lub
dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na
fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawców ewentualnie
wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. Każdorazowo, w
przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów
wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin
zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj.
zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które
winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub błędnie
wypełnione będą zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecił
Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury VAT
Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy
wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana
faktura wystawiona przez Wykonawcę.
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9. Do końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo:
1) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych
przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzonego według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
2) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców
potwierdzające
otrzymanie
przez
podwykonawców
oraz
dalszych
podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą
lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych
z podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego, o którym
mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku częściowego
udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie
zostało im wypłacone.
10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT powinna
być wystawiona na:
Gminę Unisław
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław,
(NIP: 875-148-68-46)
11. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT,
Zamawiający odmówi jej przyjęcia.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie
wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz
banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie
finansował wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku
winna zostać poprzedzona zgodą Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
14. Strony przewidują zmianę wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty
w sytuacji, gdy zajdzie konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie
(ujętych w projekcie).
15. Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 będzie podpisany
przez osoby upoważnione „Protokół robót niewykonanych” z załączonym
kosztorysem robót niewykonanych, z uwzględnieniem podatku VAT.
§7
Procedura zatwierdzania podwykonawców
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy nie później niż na 14 dni przed datą zawarcia umowy, której
dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
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2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni
od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
2) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części
wynagrodzenia podwykonawcy;
3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej
prac, powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę;
4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej
wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
5) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany
do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu
tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem zmiany.
7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
8) wymagane jest wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec
Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w
odniesieniu do wysokości wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
9) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót
wykonanych przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych
przez Wykonawcę przez Zamawiającego.

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy

Strona 19 z 37

10) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą
wykonywały w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności:
…………………………./należy wpisać czynności określone w opisie przedmiotu
zamówienia, co do których Zamawiający wymaga aby osoby je wykonujące
zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione przez
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
11) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż
osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy
wykonawcą i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia
określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający
wymaga aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o
pracę, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
12) umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis zgodnie z którym
Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i
Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy,
oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o
pracę, o których mowa w §3a ust. 3 umowy.
13) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym w
przypadku
ujawnienia
niespełnienia
wymogu
zatrudnienia
przez
Podwykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Podwykonawca zobowiązany jest do
zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby
na umowę o pracę, o których mowa w §3a ust. 3 umowy
14) suma wynagrodzeń podwykonawców wynikających z przedłożonych
zamawiającemu umów nie może być wyższa od wynagrodzenia przewidzianego
w niniejszej umowie.
3. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu
dokumentów, o których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do
projektu umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub w niniejszej umowie;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony
w ust. 2 pkt 1);
3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy.
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4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca,
podwykonawca
lub
dalszy
podwykonawca
przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez
zamawiającego.
8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje
zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia
ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio.
9. Wykonawca,
podwykonawca
lub
dalszy
podwykonawca
przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany
umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do
umowy podwykonawstwo.
10. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia
o zapłatę kary umownej.
12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie
przy pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych przez
Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców,
po jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 3 do umowy.
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców.
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15. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż
wskazani w załączniku nr 3 do umowy może się odbywać za aprobatą
Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiającego,
Strony zmienią załącznik nr 3 do umowy.
16. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu
dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy
mailowe wskazane w § 9 ust. 7.

1.

2.

3.
4.

5.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy
z udziałem Podwykonawcy
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu
umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o
możliwości zgłoszenia uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty oraz wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót
budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT .
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6. W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

§9
Personel i komunikacja między stronami
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………………….;
upr. bud. nr: ……………………………. ; nr tel.:…………………….. ;
W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy
lub Kierownika Robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o
tym Zamawiającego w formie pisemnej.
Zmiana osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy lub Kierownika Robót,
wymaga sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod
warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, co najmniej takich samych
uprawnień i kwalifikacji jak osoba wskazana w ofercie złożonej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca przedłoży w takim wypadku
Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, o których mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią
uprawnień, które to dokumenty będą stanowiły nowy załącznik nr 4 do niniejszej
umowy.
Wykonawca ustanawia ………………………………………….. osobą odpowiedzialną
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiający ustanawia ………………………………………. osobą odpowiedzialną
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego.
Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi
robotami budowlanymi.
Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia,
potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja
robocza) będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i
będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie lub telefaksem lub drogą
elektroniczną, na następujące adresy:
a) dla Zamawiającego:
Faks: …………………..
Email: ………………….
b) dla Wykonawcy:
Faks: …………………..
Email: ………………….
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8. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia,
informacje czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej
skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być
podpisane - ze strony Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez
osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych
dokumentów dokonywane będą osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej
umowy.
* tylko w przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
9. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np.
w ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider
Konsorcjum), działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały
okres realizacji niniejszej umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,
upoważniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie
zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest do :
a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców,
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy,
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych
przez Zamawiającego,
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową,
e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach
wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy,
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów
związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania
umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających)
aneksów do umowy, protokołów.
§ 10
Rękojmia i gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiającego.
2. Wykonawca, zgodnie z ofertą udziela gwarancji:
1) na wykonaną kompletną Dokumentację Projektową, a takze odrębnie dla
poszczególnych projektów objętych dokumentacją, – ...................... miesięcy
od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji.
Gwarancja dotyczy odpowiedzialnosci szczegolnie za wady ukryte oraz jakosci
opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze
dokumentacji nie ujawnią się zadne wady projektu budowlanego. Wadą będzie
w szczegolnosci taka cecha dokumentacji, ktora doprowadziła do wady częsci
lub całosci inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia
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wartosci uzytkowej lub technicznej dokumentacji, koszty jej usunięcia poniesie
Wykonawca.
2) na roboty budowlano-montażowe – ...................... miesięcy od daty podpisania
przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji,
3) na dostarczone materiały i urządzenia – ............................ miesięcy od daty
podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji.
3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia i oprogramowanie
oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia, udzielona jest na okres równy okresom gwarancji,
chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z Kodeksu
cywilnego - wówczas okres rękojmi w ramach niniejszej umowy jest równy
okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego.
4. Bieg okresow gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:
1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru końcowego,
a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie odbioru
(wady istotne) dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich
wad,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
Zamawiający moze dochodzic roszczen z tytułu gwarancji lub rękojmi na
zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, takze po okresie
okreslonym w pkt. 2, jezeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to
Zamawiający moze zlecic usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnosc za wady przedmiotu umowy, ktore
ujawnią się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciązają wszelkie koszty i ryzyka
związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
6. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują
powstaniem po jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku
konieczności zawarcia umow serwisowych z dostawcą lub producentem
elementow składających się na przedmiot umowy, Wykonawca w celu zachowania
gwarancji, zobowiązany jest do ich zawarcia na własny koszt, na cały okres
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiającego.
7. Gwarancja w zaden sposob nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza
uprawnien Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
8. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie do
7 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastąpic według wyboru
Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad
w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w
ust. 8. Termin usunięcia wad określi zamawiający w wezwaniu.
10. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwac na
własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Dotyczy to
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11.
12.

13.

14.

zarowno czynnosci /robot jak tez wszelkich materiałow, częsci, urządzen, sprzętu
etc. podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.
Wady będą usuwane w obiekcie Zamawiającego, chyba ze sprzeciwia się temu
charakter naprawy.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z
tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi
gwarancji jakości.
Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakosci, nalezy
do wyłącznej kompetencji Zamawiającego. Zamawiający ma prawo dochodzic
roszczen z tytułu rękojmi lub gwarancji jakosci po upływie okresu rękojmi lub
gwarancji jakosci, jezeli zostały one zgłoszone w tym okresie.
Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i
wyposazenia będą miały gwarancje jakosci udzielone przez producenta dłuzsze niz
wskazana w ust. 2, to Wykonawca zobowiązuje się przekazac te gwarancje jakosci
Zamawiającemu w trakcie przeglądu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim, roku
eksploatacji obiektu (Przedmiotu umowy).

§ 11
Kary umowne
1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku:
a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – 10% łącznej kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - 10% łącznej kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwłoki w wykonaniu Etapu I – 0,3% kwoty określonej § 6 ust. 1 pkt 1)
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 4
ust. 1 pkt 1) umowy,
c) zwłoki w wykonaniu etapu II – 0,3% kwoty określonej § 6 ust. 1 pkt 2)
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 4
ust. 1 pkt 2) umowy,
d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – 0,01% kwoty określonej
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu na
usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 9 niniejszej umowy,
e) braku zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –
w wysokości 0,1 % kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy
przypadek, oraz za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% nieterminowo zapłaconej
kwoty za każdy dzień opóźnienia w jej zapłacie
f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie określonym w § 7 ust. 1, której przedmiotem są roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 % kwoty określonej § 6 ust. 1
niniejszej umowy,
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g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane
w terminie określonym w § 7 ust. 5 – w wysokości 1 % kwoty określonej § 6
ust. 1 niniejszej umowy,
h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie
określonym w § 7 ust. 10 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej § 6 ust. 1
niniejszej umowy,
i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –
w wysokości 1 % kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
j) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3a
ust. 1 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym
osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę,
k) za nieprzedłozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 3a wraz z
oswiadczeniem, ze są one zatrudnione na umowę o pracę lub jego
aktualizacji, w wysokosci 1000,00 zł, za kazdy taki przypadek.
l) za odmowę przedłozenia do wglądu lub nieprzedłozenie w terminie kopii
umow o pracę zawartych przez Wykonawcę, o ktorych mowa w § 3a w
wysokosci 500,00 zł za kazdy przypadek. Kara moze byc nakładana
wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do
wglądu lub nieprzedłozenia w terminie przez Wykonawcę w/w dokumentow.
m) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osob, ktore będą realizowac
zamowienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy – w wysokosci rownej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia
przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osob realizujących roboty na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) –
osobno za kazdą osobę w kazdym miesiącu, w ktorym nie dopełniono
przedmiotowego wymogu. Kara umowna moze byc nakładana wielokrotnie i
dotyczyć tej samej osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby moze byc
ona nałozona wyłącznie jednokrotnie w kazdym miesiącu kalendarzowym.
2. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności
za wykonane prace.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz
utraconych korzyści.
4. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może
przekroczyć 30 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
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§ 12
Odstąpienie od umowy
Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa i
innych częściach niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od
niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.
W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Etapu I dłuższej niż 30 dni licząc
od terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy lub w przypadku
zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Etapu II dłuższej niż 30 dni licząc od terminu
określonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, Zamawiający może,
bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy, w terminie
30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji (upływu 30 dni pozostawania
w zwłoce).
Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza
postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych
naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:
1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na
okres dłuższy niż 28 dni,
2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
3) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
4) jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do
usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia
od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma
obowiązek wstrzymania realizacji zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym, a w przypadku gdyby oświadczenie o odstąpieniu od
umowy zostało złożone na etapie wykonywania przez Wykonawcę robót
budowlanych – Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania realizacji
przedmiotowych robót oraz do zabezpieczenia a następnie do opuszczenia terenu
budowy.
Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty
tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu
przez Wykonawcę.
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7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót
wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na
podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość
wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do
wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych
rozliczeń między stronami.
8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która
spowodowała przyczynę odstąpienia od umowy przez drugą stronę.
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie
opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiający może dokonać odbioru
wykonanej przez Wykonawcę całości lub części Dokumentacji projektowej
wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania
robót dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania
prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną i
odebraną przez Zamawiającego Dokumentację projektową lub jej część.
10. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego
części Dokumentacji projektowej przez innego wykonawcę. W takim przypadku
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z
powstałej w ten sposób dokumentacji projektowej.
11. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego, z chwilą odbioru części lub całości Dokumentacji projektowej
wykonanej i odebranej przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
odebranej części Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 2
ust. 9 niniejszej umowy. Jednocześnie z chwilą wydania Zamawiającemu wykonanej
i odebranej przez Zamawiającego części Dokumentacji projektowej Wykonawca
przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których została ona
utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy na
następujących dodatkowych polach eksploatacji:
1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego dla realizacji, w całości lub w części, zadania inwestycyjnego w
oparciu o Przedmiot umowy,
2) udostępnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawców, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,
3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego
części, przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego,
12. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej części
Dokumentacji projektowej stosuje się postanowienia § 2 ust. 9 – 16 niniejszej
umowy.
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§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to
ma wartość ................................................... złotych (słownie: .........................................................)
co odpowiada 10% wartości łącznego wynagrodzenia umownego, określonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed
zawarciem umowy w formie .........................................., kserokopia dowodu wniesienia
zabezpieczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu
15 dni po upływie terminu rękojmi.
W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w taki sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2,
a w szczególności, w przypadku, gdy:
1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,
2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających
z niniejszej umowy,
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań
wynikających z postanowień niniejszej umowy,
4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających
z rękojmi.
5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego.
Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu
mogą być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie
od prawa Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego
z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego
uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie
i pobranie z zabezpieczenia).

§ 14
Zmiany umowy
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia
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w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
następujących okoliczności:
1) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym
w umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia
wykonania niniejszej umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu
umowy, jednakże nie dłuższy niż okres oczekiwania przez Wykonawcę na
przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy;
2) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne (w szczególności
opady deszczu, śniegu, temperatury powyżej 300C lub poniżej 00C)
uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót trwające powyżej 3 dni
roboczych. Powyższe musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy o
całkowitym przerwaniu prac - potwierdzonym przez inspektora nadzoru.
W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania
umowy o czas przestoju w wykonywaniu robót,
3) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz,
warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było
przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas
niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody
uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj., o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub
ekspertyz),
4) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w
ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub
urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w
dokumentacji postępowania udzielenie zamówienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu
świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą
postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane
przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
5) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za
realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego),
6) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub innymi obiektami.
W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania
umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż okres trwania
przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.
7) wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia
umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają
wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka
sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być
udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W
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takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres
równy okresowi przerw lub przestoju.
8) pojawienie się na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń o lepszych
parametrach technicznych, poprawiających warunki realizacji robót lub
eksploatacji obiektu,
9) zamienne rozwiązania spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i
konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów
technicznych materiałów, wyrobów i urządzeń,
10) konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa
lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji.
11) strony ustalają, iż w wypadku wejścia w życie przepisów zmiany ustawy
o podatku od towarów i usług, dotyczącej wprowadzenia mechanizmu
podzielonej płatności dokonają zmiany niniejszej umowy w taki sposób, aby
wprowadzić ten mechanizm w życie, w szczególności w zakresie przelewu
Zamawiającego płatności podatku VAT na wyodrębniony w tym celu rachunek
VAT wykonawcy.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy.
W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż
okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę
wniosku sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę
zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do
wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany
przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie
dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez
Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania
oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
W razie wątpliwosci, przyjmuje się, ze nie stanowią zmiany umowy następujące
zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.
Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy
lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
Zamawiający zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 15
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym
dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem
zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej
z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140
rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający dostępność,
poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu
przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem
zamówienia.
W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2,
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu
określonego w ust. 2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej
z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów
albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych
na powszechnie uznawanych nośnikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem,
o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować
Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym
przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.

§ 16
Ochrona danych osobowych
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”),
a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się:
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
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11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały
nałożone na Wykonawcę.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych
przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub
Umowy.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
§ 17
Wystąpienie siły wyższej
1. Strony ustalają, iż w przypadku wystąpienia przerwy w wykonywaniu robót
spowodowanej siłą wyższą, o zaistniałych okolicznościach Wykonawca zobowiązany
jest zawiadomić Zamawiającego najpóźniej, w dniu przerwania robót w formie
pisemnej niezależnie od odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy. Taki sam tryb
dotyczy wznowienia robót.
2. Zamawiający może podważyć zasadność przerwania robót w przypadku gdy
przerwa nie ma związku z okolicznościami wynikającymi z siły wyższej.
3. Niezachowanie w/w procedury powoduje u Wykonawcy utratę możliwości
powoływania się na wystąpienie siły wyższej.
§ 18
Postanowienia końcowe
1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 19
Wykaz załączników
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:
1) Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy;
2) Załącznik nr 2 – wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz
umów zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami;
3) Załącznik nr 3 – wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie);
4) Załącznik nr 4 – oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków wraz
z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień;
5) Załącznik nr 5 – dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 2 do umowy
Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

L.p.

Nazwa
podwykonawcy/
dalszego
podwykonawcy

Zakres robót
wykonanych przez
podwykonawcę/
dalszego
podwykonawcę

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/
dalszego
podwykonawcy
przez
Inwestora
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Numer i data
zawarcia
umowy z
podwykonawcą/
dalszym
podwykonawcą

Całkowita wysokość
wynagrodzenia
określona w
umowie zawartej
przez
wykonawcę/
podwykonawcę
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Całkowita
wysokość
wynagrodzenia
wypłaconego
podwykonawcy/
dalszemu
podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie
ryczałtowe/
kosztorysowe)

Uwagi

