znak: SO.271.33.2020
załącznik nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy nr SO.272…2020
zawarta w dniu ..................2020 r. w Kętrzynie pomiędzy:
Gminą Miejską Kętrzyn,
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie Ryszarda Henryka Niedziółki
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn –Iwony Kozłowskiej
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………….…
z siedzibą …………………………………………………………………….….,
NIP …………………, REGON ……………………………..
reprezentowaną przez:
1.
……………………………………
– …………………………….….
2.
…………………………………….
– ……………………………..….
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.33.2020
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm. ) Zamawiający zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Pumptrack dla każdego, rowerowy plac
zabaw w Kętrzynie” w systemie zaprojektuj i wybuduj, realizowanego w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2020 roku.
§2
1.
Przedmiotem
zamówienia:
Pumptrack dla każdego, rowerowy plac zabaw
w Kętrzynie jest:
1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę, oraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych w zakresie i na zasadach
określonych w niniejszej Umowie, z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich
praw zależnych do Dokumentacji projektowej w zakresie i na zasadach określonych w Umowie, w tym
przeniesienie prawa własności egzemplarzy i nośników CD/DVD, na których Dokumentację projektową
utrwalono;
2) wykonanie robót budowlanych w tym pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót według
sporządzonych opracowań projektowych zgodnie z dokumentacją projektową posiadającą zgłoszenie
robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z opracowaniem Dokumentacji
powykonawczej w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie i na zasadach
określonych w niniejszej Umowie, z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich
praw zależnych do wskazanej Dokumentacji powykonawczej w zakresie i na zasadach określonych w
Umowie, w tym przeniesienie prawa własności egzemplarzy i nośników CD/DVD, na których
Dokumentację powykonawczą utrwalono;
2. Szczegółowy opis i zakres robót objętych przedmiotem niniejszej umowy określa program
funkcjonalno – użytkowy - zał. nr 1 do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy przedmiotu zamówienia, programu funkcjonalno użytkowego, nie wnosi do nich uwag i przyjmuje je do realizacji.
4. Wykonawca oświadcza, że dokonał bardzo szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków
wykonania zamówienia.
5. Przedmiot umowy wykonywany ma być zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
W przypadku zaistnienia przyczyny powodującej konieczność zmiany harmonogramu robót,
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia uaktualnionego harmonogramu do akceptacji
Zamawiającego w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zmianie.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia polegające na bezpośrednim wykonywaniu prac: roboty ziemne, roboty związane z
wykonywaniem podbudów i nawierzchni będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Osoby wskazane w ust. 1 winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadań.
3. 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 czynności określone
w ust 1.
4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wyżej określonych wymogów i
dokonania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionych
wymogów,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. 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 czynności o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu 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 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 RODO (tj. w
szczególności1 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
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO ) . Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
6. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców przy realizacji zamówienia na
umowę o pracę osób, w odniesieniu do których zamawiający postawił ten wymóg, nieprzedłożenie
przez Wykonawcę kopii żądanych przez Zamawiającego dokumentów w terminie wskazanym przez
Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na
podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej
w umowie, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o
pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umową cywilnoprawną. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę
osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i
do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na
umowę o pracę, w szczególności oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 5.

1
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 RODO zakres anonimizacji umowy
musi być zgodny z przepisami ww. rozporządzenia .

§4
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Wykonawca w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy wykona dokumentację
projektową w zakresie wymaganym do złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę;
2) Wykonawca w terminie do 28.12.2020 r. wykona roboty budowlane i zgłosi Zamawiającemu
gotowość do odbioru końcowego robót w dniu ich zakończenia;
§5
1. Obowiązki Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej:
1) Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwych projektów, Wykonawca jest zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty wstępne (koncepcje) i uzyskać jego akceptację.
Wraz z koncepcjami należy przedstawić wstępne zestawienie kosztów wykonania poszczególnych
robót;
2) Przed złożeniem dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację
projektową i uzyskać jego akceptację;
3) Zamawiający oczekuje autorskich, nowatorskich i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych,
technologicznych i funkcjonalnych,
4) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania minimum jednego spotkania roboczego z
Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętej
koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się spisaniem protokołu.
2. Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru, Wykonawca
zaopatrzy w:
1) wykaz opracowań;
2) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć.
3. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację zarówno w postaci materialnej, jak i
elektronicznej. Dostarczenie dokumentacji powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności
przekazanych egzemplarzy dokumentacji.
5 . Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację z najwyższą starannością zawodową, kierując się
przepisami prawa oraz interesem Zamawiającego.
6.Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego protokołem przekazania z
wyszczególnieniem zawartości dokumentacji technicznej.
7. Zamawiający może odmówić podpisania protokołu przekazania dokumentacji projektowej w przypadku
jej niekompletności w stosunku do zakresu wskazanego w § 2 niniejszej umowy – przedmiot
zamówienia.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w dokumentacji projektowej, Zamawiający
może odmówić odbioru opracowania do czasu usunięcia wad.
9. Zamawiający dokona czynności odbioru dokumentacji technicznej zakończonych podpisaniem
protokołu zdawczo-odbiorczego w ciągu 14 dni od dnia przekazania dokumentacji projektowej.
10. Podpisanie protokołu zdawczo–odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz dostarczenie
przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów wymienionych w §6 ust. 3. są podstawą do
wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie dokumentacji.
11. W razie odmowy odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, zwrot dokumentacji
projektowej wraz z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjęcia dokumentacji projektowej, powinien
nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy
§6
1. Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi w dniu następnym po terminie na wniesienie
sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przez organ
architektoniczno-budowlany lub uzyskania oświadczenia od organu architektoniczno-budowlanego o
niewnoszeniu sprzeciwu przed upływem tego terminu.

2. Przed zgłoszeniem odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek wykonania prób
i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do oceny
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w formie operatu kolaudacyjnego.
3. Dokumentami odbioru są: karta gwarancyjna na wbudowane urządzenia, oryginał dziennika
budowy, szkice tyczenia geodezyjnego, powykonawcze pomiary geodezyjne, atesty, certyfikaty i
deklaracje zgodności na wbudowane materiały, protokoły odbiorów technicznych, dokumentacji
powykonawczej (w razie potrzeby), oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacją projektową i warunkami zgłoszenia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi normami, oświadczenia
kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, oświadczenia
kierownika budowy, że wbudowane materiały budowlane zostały dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz że posiada na potwierdzenie tego dokumenty.
4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia w formie
pisemnej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.
5. Odbioru końcowego robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.
6. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym podpisami protokołu odbioru końcowego robót przez osoby
wchodzące w skład Komisji.
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót usterek, Komisja sporządzi notatkę z
przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której wskaże Wykonawcy usterki do
usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie.
8. Po upływie terminu na usunięcie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru końcowego
robót ze szczególnym uwzględnieniem wcześniej ujawnionych usterek.
9. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Przedstawicieli
Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 2 dni od dnia
zgłoszenia.
10. Jeżeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadają się do usunięcia, Zamawiający według
swojego wyboru:
1) może odebrać przedmiot umowy, jeżeli usterki nie uniemożliwiają jego użytkowania i odpowiednio
obniżyć wynagrodzenie,
2) gdy usterki uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy
lub żądać wykonania przedmiotu umowy zakreślając nowy termin wykonania umowy.
11. Strony uzgadniają przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
§7
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi ……………………………..
zł brutto w tym należny podatek VAT (słownie: ……………………… zł 00/100 ).
2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót w celu
osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez
Wykonawcę w ofercie ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go
w całości. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, co
wynika z istoty ryczałtu z zastrzeżeniem art. 632 § 1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
3. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonane i odebrane
roboty budowlane ujęte w harmonogramie rzeczowo–finansowym robót oraz fakturą końcową.
4. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez przedstawiciela Zamawiającego
robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
5. Faktury, o których mowa w ust. 4, regulowane będą w terminie …………………… (termin zostanie
wskazany wg zadeklarowanego terminu płatności wskazanego w ofercie przez Wykonawcę, który
złożył najkorzystniejszą ofertę) dni od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu wraz z załączonymi
protokołami odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych potwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiającego.
6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową
wystawioną na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, płatną w
terminie
…………………………. (termin zostanie wskazany wg zadeklarowanego terminu płatności
wskazanego w ofercie przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę) dni od dnia złożenia
jej w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
7. W przypadku stwierdzenia usterek, o których mowa w § 7 niniejszej umowy, zapłata ostatniej części
wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru

końcowego robót, zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek, w terminie ……………………(termin
zostanie wskazany wg zadeklarowanego terminu płatności wskazanego w ofercie przez Wykonawcę,
który złożył najkorzystniejszą ofertę) dni od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.
8. Wartość faktury końcowej będzie wynosiła nie mniej niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.
1.
9. Zapłata poszczególnych części wynagrodzenia będzie następowała przelewem z konta
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany w fakturach/rachunkach.
10. Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku
Zamawiającego. Należność będąca przedmiotem umowy, zapłacona będzie według mechanizmu split
payment.
11. W przypadku wystąpienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury:
1) protokół odbioru wykonanych robót potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, w którym
będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i
dalszych Podwykonawców lub do którego będą załączone protokoły odbioru robót wykonanych przez
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
2) kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,
3) kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności dokonane przez Wykonawcę na rzecz
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
12. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa
w ust. 11, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa
w ust. 11 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy do żądania odsetek.
13. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą/ rachunkiem.
14. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do
Zamawiającego.
15. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy wezwania.
16. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi co do zasadności żądania bezpośredniej
zapłaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego
stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w
zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a
także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15 podważających
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,
3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.
18. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia,
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 15 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub
jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne
wynagrodzenie, jeżeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w
trybie określonym w ust. 15 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.
2) jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadność takiej płatności.
20. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu
odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw
lub usług.
21. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu
opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie
dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o
podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.
22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu
płatności bezpośrednich jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności wynikającej z
niniejszej Umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi
Umową o podwykonawstwo a cenami określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych niniejszą Umową.
23. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie …………………………………………………..(termin zostanie wskazany wg zadeklarowanego
terminu płatności wskazanego w ofercie przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę) dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy płatności
bezpośredniej za uzasadnioną.
24. Kwota należna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego
w złotych polskich.
25. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości
należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z
wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem
Wykonawcy.
26. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
27. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
28. Na wniosek Zamawiającego na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca
bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac powierzonych
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania
takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego
podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do daty sporządzenia takiej informacji.
29. Zapłata całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie możliwa jedynie po udokumentowaniu
przez Wykonawcę braku jakichkolwiek zobowiązań względem wszystkich podwykonawców i/lub
dalszych podwykonawców.
§8
1. Zamawiający ustanawia Przedstawiciela Zamawiającego w osobie Eryka Franciszka Bercharda– Insp.
ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Miasta,
2. Wykonawca przestawia kierownika budowy w osobie: …………………...
§9
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować teren robót oraz dbać o stan techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych i
pieszym oraz prowadzić roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

4. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia na własny koszt liczników zużycia energii elektrycznej i
wody oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót oraz do
przywrócenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roślinnej, w tym drzew i krzewów, w miejscach
prowadzenia robót.
7. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników Wykonawcy.
§ 10
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy
na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, zwanego dalej KC.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy lub w
związku z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba
trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich
za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie
odpowiedzialność według przepisów KC, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę
Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia
jest Zamawiający.
4. Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki finansowe z tytułu
jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, uwzględniającego szkody
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników budowlanych i osób trzecich, a
powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej winno obejmować okres budowy, będącej przedmiotem
niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót z możliwością przedłużenia w
sytuacji wystąpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego w przedmiocie umowy.
§ 11
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych,
wbudowanych materiałów/wyrobów budowlanych wynosi ….. miesięcy licząc od daty Odbioru
końcowego robót całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona
przez udzielenie …..–miesięcznej gwarancji jakości na roboty budowlane, wbudowane
materiały/wyroby budowlane, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z
wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji niż określony wyżej
– według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.
3. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako
załącznik do protokołu.
4. Gwarancja obejmuje:
1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji
(zgodnie z zaleceniami producenta),
2) przeglądy techniczne na podstawie zaleceń producentów poszczególnych urządzeń,
3) usuwanie wszelkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji.
3) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:
a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności,
b) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub ich części.
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w
terminie 14 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii
urządzeń i instalacji – w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku zgody Zamawiającego
termin na usunięcie wad i usterek może zostać wyznaczony na dłuższy niż określone w tym ustępie. W
takim przypadku termin na usunięcie wad i usterek zostanie określony przez Zamawiającego w
zgłoszeniu wad/ usterek.
6. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach określonych
w ust. 9, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający
wyznaczy inny termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej.
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Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa
usunięcia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z
terminów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiającego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynności spisania
protokołu.
Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego
usunięcia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o
okres pomiędzy datą zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia.
Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą
elektroniczną. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e - mail
.............................. dostępny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgłoszenia przesłane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie
rozpoczęcia pracy Wykonawcy.
Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na 30 dni przed upływem
okresu gwarancji lub rękojmi.
Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w
terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi
dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.
§ 12
Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę ………………………. zł (słownie:
…………………………………………. zł ……………………………………/100).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar
umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw
wynikających z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
zostało
wniesione
w
formie
………………………………………………………………...
Dokument
poręczenia/gwarancji musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić
bezwarunkową (niezależnie od kwestionowania, czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione, czy nie) wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na
pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia, w wysokości
wskazanej w żądaniu i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec
Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy. Treść dokumentu poręczenia/gwarancji nie może
zawierać warunków ograniczających zaspokojenie z gwarancji wierzytelności np. wyłączenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zapłaty jedynie bezspornych należności,
ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp. W dokumencie
poręczenia/gwarancji- poręczyciel/gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez
Beneficjenta (Gmina Miejska Kętrzyn) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania
zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Gminy Miejskiej Kętrzyn, albo żądania
potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych
do występowania w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w

formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz
dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn z
żądaniem zapłaty). Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na
okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W takim przypadku z treści
dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niż pieniądz musi wynikać spełnienie warunku
o którym mowa w art.150 ust. 8 i 9 ustawy PZP.
8.
Kwota w wysokości ……………………………. zł (słownie: ……………. zł …../100) stanowiąca 70%
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca
30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………………… zł (słownie:
…………………………………………….. zł ………../100), zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po
upływie tego okresu.
10.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
11.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje
swoją ważność na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem
zwrotu zabezpieczenia. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub części,
podlega ono zwolnieniu Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa
w ust. 8 i 9.
12.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
13.
W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 15 niniejszej umowy wystąpi
konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania,
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikający z aneksu do umowy.
§ 13
Dokumentacja projektowa i roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
2.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych, posiadających dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
3.
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do użytych
materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
1.

§ 14
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy przedmiotu innych
robót bądź urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
§ 15
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa majątkowe, w tym majątkowe prawa
autorskie do Dokumentacji projektowej, oraz Dokumentacji powykonawczej powstałej w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, oraz że zawierając niniejszą Umowę nie narusza żadnych praw do
własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania i
okazania na każde żądanie Zamawiającego wszelkiej dokumentacji potwierdzającej, że przysługują mu
autorskie prawa majątkowe do ww. Dokumentacji.
2. Wykonawca oświadcza, że w chwili przedstawienia Zamawiającemu Dokumentacji projektowej do
odbioru będzie ona wolna od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie od dnia zgłoszenia Zamawiającemu Dokumentacji
projektowej oraz Dokumentacji powykonawczej, nie będzie podejmować jakichkolwiek działań i nie
dopuści się zaniechań, które mogłyby doprowadzić do zmiany statusu praw majątkowych tej
Dokumentacji, które mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa Zamawiającego lub możliwość i zakres

nabycia praw przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się także podjąć wszelkie działania
zmierzające do zapobieżenia zmianom statusu praw majątkowych będących Przedmiotem Umowy na
niekorzyść Zamawiającego. Postanowienie powyższe dotyczy również braku działań Wykonawcy w
sytuacji, gdyby miały one być przyczyną niekorzystnej dla Zamawiającego zmiany statusu praw
wskazanych powyżej.
4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy, Wykonawca z dniem podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej - protokołu odbioru częściowego
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej oraz
Dokumentacji powykonawczej oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do Dokumentacji projektowej oraz Dokumentacji powykonawczej oraz prawa własności
egzemplarzy i nośników CD/DVD, na których ww. Dokumentację utrwalono, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką i w dowolnej formie niezależnie od standardu,
systemu i formatu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
techniką analogową, cyfrową i optyczną m.in. na następujących nośnikach: kliszy fotograficznej,
fotografii cyfrowej, CD, video CD, CD-I, dyskach laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD,
DVD R+, DVD R-, DVD-RW, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskach komputerowych z magnetycznym
nośnikiem danych, pamięciach flash typu NOR i NAND, chipach układu elektrycznego, CD-SD, HD-CD,
HDTV, mini-dyskach, taśmach magnetycznych, taśmach filmowych, kasetach, w postaci
trójwymiarowej oraz wytwarzanie ich egzemplarzy w dowolnej ilości oraz rozpowszechnianie tych
egzemplarzy;
2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i
dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych w jedną
całość, w tym wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach;
3) digitalizacja Dokumentacji;
4) zastosowanie do realizacji, aranżacji lub budowy bez ograniczeń do jednej;
5) wielokrotne wprowadzenie do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających
pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych
zasobów pamięci, wprowadzanie do sieci, sieci telekomunikacyjnych oraz innych form przekazu
danych, wprowadzanie do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń
elektronicznych;
6) udostępnienie za pośrednictwem sieci multimedialnych, sieci komputerowych, w tym Internetu,
intranetu i extranetu;
7) udostępnianie na stronach www, na wystawach, ekspozycjach, odpłatnie lub nieodpłatnie, na
zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub
bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych;
8) wykorzystanie do tworzenia innych dokumentacji projektowych, w tym włączenie jako części innej
dokumentacji projektowej, w tym niedostarczonych przez Wykonawcę.
5. Niezależnie od postanowień ust. 4, od dnia przedstawienia przez Wykonawcę Dokumentacji
projektowej oraz Dokumentacji powykonawczej oraz odbioru, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na
ich wykorzystanie podczas dokonywania wszelkich testów i analiz związanych z realizacją Przedmiotu
Umowy. Dla skuteczności przeniesienia całości autorskich praw majątkowych w zakresie objętym
niniejszym ustępem nie jest potrzebne jakiekolwiek dodatkowe oświadczenie Wykonawcy.
6. W przypadku jakichkolwiek zmian, wykonanych przez Wykonawcę w ramach Umowy, w odebranej
przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz Dokumentacji powykonawczej przechodzą
autorskie prawa majątkowe do wszystkich takich zmian wraz z wyłącznym prawem zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Dokumentacji projektowej oraz Dokumentacji
powykonawczej. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do zmian utworów następuje z dniem
przekazania Zamawiającemu danej zmiany, na wszystkich wskazanych wyżej polach eksploatacji w
ramach wynagrodzenia określonego Umowie.
7. Wykonawca wyraża zgodę na tłumaczenia, adaptację, wprowadzanie innych zmian we wszelkich
utworach, do których zgodnie z Umową przeniósł na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, a
także wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z powstałych w ten sposób
opracowań.
8. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy powstaną jakiekolwiek inne niż wskazane w niej
utwory, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Strony zobowiązują się
podpisać odrębną umowę przenoszącą na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w
Umowie, autorskie prawa majątkowe do powstałych utworów, na wszystkich polach eksploatacji oraz
w zakresie i na warunkach, o których mowa w § 15 Umowy.

9. Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie
przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz Dokumentacji powykonawczej na
poszczególnych polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyżej. W przypadku ujawnienia nowego
pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w ramach
wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy przenieść na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do Dokumentacji projektowej oraz Dokumentacji powykonawczej wraz z prawem
wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych na nowym polu eksploatacji.
10. Zamawiający nie poniesie żadnej odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących
ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych
Przedmiotem Umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania przez Zamawiającego z
Dokumentacji projektowej oraz Dokumentacji powykonawczej o ile Zamawiający korzystać będzie z
ww. Dokumentacji w zakresie, w jakim nabył prawa od Wykonawcy.
11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty, w tym
koszty postępowań sądowych, jak również przejmie wszelkie roszczenia osób trzecich kierowane
przeciwko Zamawiającemu, w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich, w
szczególności patentów, praw autorskich, zarejestrowanych wzorów i innych praw własności
intelektualnej, wynikłe z tego, że Wykonawca nie był uprawniony do przeniesienia praw, o których
mowa powyżej, lub przy realizacji Umowy naruszył jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz na własny
koszt zapewni Zamawiającemu prawo do dalszego korzystania z Dokumentacji projektowej oraz
Dokumentacji powykonawczej i innych praw własności intelektualnej, albo wymieni lub zmodyfikuje
ww. Dokumentację lub inne prawa własności intelektualnej lub ich części w celu uniknięcia naruszenia
takich praw.
12. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Zamawiającemu proces o naruszenie praw
autorskich, pokrewnych lub dóbr osobistych do Dokumentacji projektowej oraz Dokumentacji
powykonawczej lub innych praw własności intelektualnej, do których prawa Wykonawca przeniósł na
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty
sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub zadośćuczynienie albo pokryć wszystkie koszty
polubownego załatwienia sprawy.
13. W czasie obowiązywania Umowy wszelkie niewykorzystane lub niepublikowane materiały zarówno
będące, jak i nie będące przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majątkowych lub przedmiotem
innych praw własności intelektualnej, powstałe w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę, nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę, omawiane ani też ujawniane osobom
trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego składanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16
1. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części robót.
3. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany
przedstawić oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawców. Podwykonawcy, którzy nie wykażą
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, nie zostaną dopuszczeni do realizacji przedmiotu
zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
Wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się
wobec dalszych Podwykonawców.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.
5. Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
części do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnować z Podwykonawstwa.
6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację
Umowy o podwykonawstwo.
7. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 60 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) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie
odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.
5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o
podwykonawstwo,
6) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są
roboty budowlane lub
b) przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi,
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek
należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o
podwykonawstwie.
9. Umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynności określone w § 3 ust. 1 umowy będą zatrudnione przez
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 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. Umowy z Podwykonawcami powinny zawierać zapis zgodnie z którym Podwykonawca
będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy:
1) przedłożyć oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osób
wykonujących czynności w odniesieniu, do których Zamawiający zastrzegł obowiązek zatrudnienia w
oparciu o umowę o pracę, w szczególności:
a) 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 tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;
b) 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, (tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników) zgodnie z przepisami RODO. 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;
c) 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;
d) 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 RODO. Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
2) udzielić wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, w
terminie - w zakresie pkt 1 lit. a) i b) - 7 dni od daty otrzymania wezwania.
3) zezwolić na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
3) terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 60 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4) co do zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyższych niż wynikające z
harmonogramu rzeczowo-finansowego,
5) sprzecznych z treścią niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
11. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez
Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz
z ich wyceną, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane
na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7
dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.
13. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu
projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.
14. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 13 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących
przypadkach:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w
ust. 8–10,
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 12,
3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie
zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem
sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby
którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez
Zamawiającego,
6) gdy termin płatności jest dłuższy niż w umowie z Zamawiającym,
7) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany
niniejszą Umową dla tych robót,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie
Umowy.
15. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w
całości zastrzeżenia Zamawiającego.
16. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
17. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5
dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 14.
18. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia kopii
tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
19. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem
Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w §8 ust. 1 umowy, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w
SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiającego.
21. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
23. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej
akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 12-19.
24. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 23,
stosuje się zasady określone w ust. 12-19.
25. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
26. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
27. Zawierający umowę z Podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane przez
Podwykonawcę.

§ 17
1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
a) zwłoki w stosunku do uzgodnionego umową terminu zakończenia robót w wysokości 1% wartości
brutto umowy określonej w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy
umownym terminem zakończenia robót, a faktycznym dniem zakończenia robót,
b) zwłoki w usunięciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót w wysokości 1%
wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu
terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek,
c) za zwłokę w usunięciu wad/usterek w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości w wysokości 1%
wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu
terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek,
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1.
Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych do dnia odstąpienia
oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas wykonanych,
e) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w §
7 ust. 1, za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub
jego zmianę,
f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 10%
wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1, za każde dokonanie przez Zamawiającego
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1za rozpoczęty dzień zwłoki,
h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie, w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 za każde naruszenie,
i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 10% wartości brutto umowy
określonej w § 7 ust. 1 za każdy przypadek,
j) za zawinione przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę trwające powyżej 3 dni
w wysokości 1% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w
wykonywaniu robót,
k) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, Zamawiający jest uprawniony do
nałożenia kary umownej w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 za każde
naruszenie,
l) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej
w § 7 ust. 1 za każdy przypadek,
m) w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających
z Umowy, w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia
zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony
zdrowia, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 5% wartości
brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 za każde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy;
n) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących co najmniej z jedną z
czynności wskazanych w § 3 ust. 1 umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób
określony w Kodeksie Pracy – w wysokości 1% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1, za
każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących
czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 3 ust. 1 umowy,
o) za nieterminowe przedłożenie dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 1% wartości
brutto umowy określonej w § 7 ust. 1, za rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu
wyznaczonego na jego złożenie.
Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia
następnego po upływie terminu jej zapłaty.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10%
wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1. Kara nie przysługuje w szczególności, jeżeli
odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych, art. 645 kodeksu cywilnego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar
umownych wobec Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 18ust. 1
niniejszej umowy.
b) za nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez
Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 1% wartości brutto umowy określonej w §
7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z
faktur wystawionych przez Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych
Wykonawcy.
4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań
wynikających z Umowy.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych
terminów.
7. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa
cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 18
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca:
1) wykonuje roboty niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni
termin do ich usunięcia;
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni od dodatkowego
wezwania,
3) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie terminu
zakończenia robót,
4) podzleca całość robót lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikających z umowy, jej części lub
wynikającej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie,
5) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny ofertowej
brutto;
6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może
odstąpić
od
umowy
w
terminie
30
dni
od
powzięcia
wiadomości
o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy,
7) zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy,
8) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od dodatkowego
wezwania , z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9) w razie konieczności:
a) krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, lub
b)
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy
o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone
Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w niniejszej umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.
3. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu
przez Zamawiającego od umowy, dostarczonego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. We wszystkich przypadkach
określonych w niniejszej umowie Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia
powzięcia informacji o zaistnienia przesłanki do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 6
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy przekracza 60
dni;
2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu Protokołu odbioru przekracza 30 dni;
3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według Protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia
wartości
wykonanych
robót
w
terminie
30
dni
od
upływu
terminu
płatności,
z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar
umownych;
4) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie
w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 5 dni;
5. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości
o przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego
w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania, z zastrzeżeniem sytuacji określonych
w niniejszym paragrafie, dla których przewidziano 30 dniowy termin na odstąpienie.
6. Odstąpienie od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym
w
siedzibie
Zamawiającego
za
pokwitowaniem,
z
chwilą
otrzymania
oświadczenia
o odstąpieniu przez Zamawiającego.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:
1)
natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i
zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy
i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2)
przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego,
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną,
sporządzoną
przez
niego
lub
na
jego
rzecz,
dokumentację projektową, najpóźniej
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie zgłoszenia
w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
9. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia
o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia,
niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.
10. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do
dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój
dozór terenu budowy.
11. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów sporządzonych przez lub na rzecz
Wykonawcy w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
12. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót na swoje ryzyko i
koszt.
13. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
14. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi
szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień
odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury,
Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według
stanu na dzień odstąpienia.
15. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane
przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
16. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku,
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.
17. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny obiekt.
18. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała
odstąpienie od Umowy.

§ 19
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, w
formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje zmiany umowy w
następującym zakresie:
1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczególności w następujących sytuacjach:
a) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania,
b) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na
okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,
c) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,
d) wystąpienie warunków atmosferycznych w szczególności:
- uniemożliwiających prawidłowe wykonanie/prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w
tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- klęsk żywiołowych
– fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy albo oddzielny protokół uwzględniający
okoliczności uniemożliwiające realizację robót i musi być potwierdzony przez Zamawiającego.
e) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w
dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót
mających wpływ na termin wykonywania robót- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku
budowy albo oddzielny protokół uwzględniający okoliczności uniemożliwiające realizację robót i musi
być potwierdzony przez Zamawiającego,
f) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, koniecznych do wykonania
oraz zamiennych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub
uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
g) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania,
do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane
oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
h) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcę,
i) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
j) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
k) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności,
l) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej warunkami
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne;
m) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunków
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
n) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz
SIWZ warunków terenowych,
o) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
p) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.,
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) gdy wystąpi konieczność dokonania robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających, koniecznych do
wykonania i zaniechanych, mogą być one wykonane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez
Zamawiającego, który stanowi dla Stron podstawę do
sporządzenia aneksu do umowy. Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów
przygotowanych przez Wykonawcę potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy
te winny być opracowane w oparciu o następujące założenia:
- ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych
przez Wykonawcę.
- kosztorysy będą sporządzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane w kosztorysie ofertowym
będącym załącznikiem do niniejszej umowy, natomiast w przypadku, gdy nie będzie możliwe
rozliczenie danych robót w oparciu o kosztorys ofertowy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną

przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wykonania dla województwa w którym
są wykonywane, aktualnych
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest
sporządzana jako średnie. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
b) gdy do całkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie tzw. robót dodatkowych,
zamiennych, uzupełniających, koniecznych do wykonania lub zaniechanych nieprzewidzianych w §1, a
koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może
nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Zamawiającego. Bez
zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć
wykonywania robót dodatkowych.
c) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,
3) zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych,
b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, nie objętych przedmiotem umowy,
e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
f) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub
należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
g) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
h) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów
charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw,
i) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urządzeń i
wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych,
jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego urządzenia
lub wyposażenia,
j) wycofania z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na rynku
materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
k) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
l) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy. Zmiana
którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i
doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako
przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania
robót.
m) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
n) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te
nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób
na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ w terminie nie dłuższym niż 14
dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu
propozycję zmiany, o której mowa w niniejszej literze nie później niż 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Terminu
zakończenia robót. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których
mowa w niniejszej literze winna być dokona wpisem do Dziennika budowy.
o) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu
Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia tym samym zmniejszenia
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7ust. 1 niniejszej umowy.
3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy,
z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy
będzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 dopuszczalne są o

czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy lub o
czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych
ekspertyz, badań. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez
Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 lit a.
4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania
robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie,
Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie
koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę
5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót, zmiany
umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
6. Wniosek, o którym mowa w poprzedzającym ustępie powinien zostać przekazany niezwłocznie,
jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się,
lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych umową i informacji
uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących
podstawę żądania zmiany.
7. Wykonawca obowiązany jest do bieżącego dokumentowania okoliczności będących podstawą do
żądania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
8. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5–6, Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
9. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w
ust. 7 i przedłożenia na żądanie Zamawiającemu jej kopii.
10. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
§ 20
1. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zapewnia
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczącą jakie są
nałożone na podmiot przetwarzający dane osobowe określone w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Wykonawca zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające zbiory danych przekazywanych
Administratorowi, poinformuje osoby, których dane będą przetwarzane o treści klauzuli informacyjnej i
uzyska na powyższe ich zgodę, stanowiącą załącznik nr 4 do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie narzędzia i środki techniczne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i w
celu przewidzianym w Umowie, a na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić
wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujące na realizację przez Wykonawcę powyższych
obowiązków.
4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o przypadkach naruszenia ochrony
danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia ochrony
danych osobowych, ale nie później niż po 12 godzinach od stwierdzenia wystąpienia naruszenia oraz
czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych
w szczególności przed organem nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądami.
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających zapisów niniejszego paragrafu i
nałożenia na Zamawiającego przez organ nadzorczy kary, Wykonawca zobowiązany jest do jej
opłacenia, na co ten wyraża zgodę

§ 21
1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, jak również korzyści
wynikającej z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający
nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w niniejszym ustępie dopóki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie
byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności
przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez
pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
§ 22
Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
załącznik nr 1 – program funkcjonalno - użytkowy
załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo-finansowy robót (przedstawiony przez Wykonawcę)
załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Miejskiej Kętrzyn w pracach projektowych
załącznik nr 4 – klauzula informacyjna przekazywana przez Wykonawcę.
Zamawiający

Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

Sporządził: ………………………………………………………….

Zaakceptował: ……………………………………………………

Radca Prawny:…………………………………………………….

zał. nr 4 do umowy nr SO.272…2020

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEKAZYWANA PRZEZ WYKONAWCĘ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zamawiający - ……………………

2.
Inspektorem ochrony danych jest …………………….. Z wymienionym można się kontaktować
pisemnie, kierując korespondencję na adres …………………. z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
lub mailowo na adres: ………………………………
3.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy na
podstawie art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
dalej jako RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze).
4.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to
konieczne)
abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w
szczególności następującym odbiorcom:- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,- innym odbiorcom
danych np. bankom, urzędom skarbowym.
5.
Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była
mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi nas
przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów
przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6.
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
8.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy.

9.
Konieczność podania danych wynika m.in. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

