POWIAT KAMIEŃSKI

UMOWA NR …………
zawarta w …………………w dniu …………. r. roku pomiędzy:
Powiatem Kamieńskim, z siedzibą: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7b,
NIP: 986-016-62-59, REGON: 811684143,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1) Józef Malec – Starosta,
2) Joanna Piwińska – Wicestarosta,
przy udziale Ewy Tokarzewskiej - Skarbnika Powiatu,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………
z siedzibą: …………………..
NIP: ……………………, REGON: ……………………..,
reprezentowanym przez:
………………………………
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą”
§1
[PRZEDMIOT UMOWY]
Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie
podstawowym, na wykonanie zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji
projektowej i robót budowlanych zadania pod nazwą: „Budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin”, zwanych
w dalszej treści Umowy „robotami”.
2. Wykonanie przedmiotu Umowy jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski
Ład Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowe wykonanie usług architektonicznych
i inżynieryjnych w zakresie projektowania, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień
i pozwoleń, w tym decyzji ZRID, oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych, na
podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, udostępnionego przez Zamawiającego,
SWZ i niniejszej Umowy, w szczególności:
1.

1) wykonanie dokumentacji projektowej, tj.:
a) wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjnowysokościowe i sporządzenie aktualnych map do celów projektowych, itp.,
b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranżowy projekt
budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
plan BIOZ) niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, zakresem opisanym w SWZ i w szczególności w Programie
Funkcjonalno – Użytkowym,
c) wykonanie dokumentacji podziałowej z wyniesieniem nowych punktów
granicznych na gruncie;
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2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną przez
Zamawiającego dokumentację projektową;
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej;
4) zapewnienie nadzoru autorskiego zgodnie z §2 ust. 7 niniejszej Umowy.
§2
[OBOWIĄZKI WYKONAWCY]
1. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań
projektowych przedstawić je Zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie
umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do koncepcji projektu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych
i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu
opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. Roboty nie mogą zostać
rozpoczęte przed zatwierdzeniem dokumentacji projektowej przez Zamawiającego
protokołem zdawczo-odbiorczym. W związku z powyższym Wykonawca w swoich
działaniach winien uwzględnić czas na uzyskanie tego zatwierdzenia.
3. Wykonawca przedłoży w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF). Harmonogram, o którym mowa w zdaniu
pierwszym wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i wskazuje co najmniej okres
realizacji oraz wartość poszczególnych elementów - rodzajów robót, w ujęciu nie mniej
szczegółowym jak poniżej:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii,
uzgodnień i ostatecznej decyzji ZRID,
2) roboty budowlane (zgodnie z przedmiarem robót),
3) nadzór autorski nad projektem.
4. Strony ustalają następujące fazy projektowania:
1) projekt koncepcyjny, przygotowany zgodnie z wytycznymi Programu FunkcjonalnoUżytkowego, służący między innymi do rozróżnienia między pierwotnymi
zamierzeniami i ostatecznymi wymaganiami Zamawiającego,
2) projekt budowlany spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),
3) projekt wykonawczy,
4) przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
5. Każda z faz projektowania wymaga przeglądu i zatwierdzenia Zamawiającego.
Wykonawca sporządzi dokumenty dotyczącej każdej fazy w tylu egzemplarzach, aby
Zamawiającemu przekazać dwie kopie. Dodatkowo Zamawiający otrzyma także formę
elektroniczną każdego dokumentu.
6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać opinię do zatwierdzonej przez Zamawiającego
koncepcji projektowej u Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego w następujący sposób:
1) zespół projektantów Wykonawcy, zobowiązany jest do pełnienia nadzoru
autorskiego
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania terenu budowy do
dnia zakończenia odbioru końcowego robót;
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2) konieczność pobytu na budowie, związaną z prawidłowym pełnieniem nadzoru
autorskiego, stwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z
Zamawiającym, zawiadamiając o tym projektanta Wykonawcy;
3) projektant Wykonawcy zobowiązany jest uczestniczyć w radach budowy na każde
żądanie Zamawiającego.
8. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy
nastąpi zgodnie z minimalnymi wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz.
1062 z późn. zm.), zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami wykonania i odbiorów
oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz
z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.
9. Przygotowanie do transportu i protokolarne przekazanie Zamawiającemu wszystkich
materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego wykorzystania.
10. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach
i przekazanie jej Zamawiającemu na 2 dni przed terminem odbioru końcowego całego
zamówienia.
11. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakończeniu robót.
12. Opracowanie projektu organizacji robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem
budowy nowych i przebudowy istniejących obiektów na potrzeby przedmiotu zamówienia
opisanego w § 1 ust.1 niniejszej umowy.
13. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń,
instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do
właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały
czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren
budowy od chwili przejęcia placu budowy.
14. Współpraca ze służbami Zamawiającego.
15. Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców.
16. Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania
wpisów i potwierdzeń.
17. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie
z dokumentacją podwykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz
z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów.
18. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.
19. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
20. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
21. Zapewnienie sprzętu, do wykonywania robót budowlanych, spełniającego wymagania
norm technicznych.
22. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.
23. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu
prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego.
24. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.
25. Opracowanie planu BIOZ.
26. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
27. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do:
opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwłocznego
wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.
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28. Wykonawca podczas wykonywania robót zobowiązany jest do znajomości i
przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska. Naprawa sprzętu
pracującego na budowie oraz ich tankowanie w miarę możliwości będzie odbywało się
poza terenem prowadzenia prac. Miejsce magazynowania surowców i materiałów do
budowy zostanie zabezpieczone materiałami izolacyjnymi. Odpady powstające w czasie
robót będą gromadzone selektywnie.
29. Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót
wynikające z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji i
zainteresowanych stron oraz na własny koszt wykona projekty i opracowania
towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami stosowanie do ustawy z dnia z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.
30. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt bieżącej obsługi
geodezyjnej. Wykonawca zgłosi do właściwego geodety przypadki zniszczenia lub
uszkodzenia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej, a następnie odtworzy te punkty
w terenie. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.
31. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, dwóch tablic informacyjnych (dotyczących współfinansowania zadania z
funduszu rządowego), z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o
grubości minimum 3 mm albo na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą
krawędzią, o wymiarach 180 cm x 120 cm każda, według treści i wzoru dostarczonych
przez Zamawiającego.
§3
[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO]
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Dostarczenie Wykonawcy Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania, nie później
niż w dniu podpisania niniejszej umowy.
Przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu
przez Wykonawcę ostatecznej decyzji ZRID.
Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie branże
przedmiotu umowy.
Dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z
przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w
umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.
Zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 7
umowy.
Przeprowadzenie odbioru częściowego i końcowego na zasadach określonych w § 12
niniejszej umowy, a w trakcie okresu rękojmi i gwarancji przeglądów między
gwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed upływem okresu rękojmi i
gwarancji.
Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez
Wykonawcę.

8.
§4
[OBOWIĄZEK WYKONAWCY DOTYCZĄCY ZATRUDNIENIA OSÓB
WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA
PODSTAWIE ART. 95 UST. 1 USTAWY PZP]
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1. Wykonawca lub Podwykonawcy zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osób wykonujących prace fizyczne zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Warunków
i Odbioru Robót, z wyłączeniem kierownika budowy.
2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji
przedmiotu umowy.
3. W toku wykonania umowy, na każde wezwanie Zamawiającego oraz w terminie
wyznaczonym w tym wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku o pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w
trakcie realizacji niniejszej umowy, tj.:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy 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 stosunku pracy wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju stosunku pracy 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 potwierdzających stosunek pracy osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy 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 stosunku pracy 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 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.
4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę
zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.. Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie
również w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył czynności o których
mowa w ust. 1 na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie stosunku pracy.
5. Naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawców ust. 1-3 uprawnia Zamawiającego do
wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie
dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń.
6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1.
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§5
[TERMIN REALIZACJI]
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 30 miesięcy
od dnia zawarcia umowy.
§6
[WYNAGRODZENIE]
1. Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. zł brutto
(słownie złotych brutto: ………………………. 00/100), w tym podatek VAT w
wysokości ….%.
2. Kwota powyższa zawiera podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu
widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu
zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i
wybuduj” dla zadania inwestycyjnego objętego niniejszą umową.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku zmian w
obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
6. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
[WARUNKI PŁATNOŚCI]
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie
dostarczonych do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionych przez
Wykonawcę, faktur VAT.
2. W związku z warunkami wstępnej promesy, udzielonej Zamawiającemu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, dotyczącej współfinansowania zadania z Rządowego Funduszu
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, a także zapisami w art. 447 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych, zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach:
 I transza (faktura przejściowa), w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia, po
wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej
wraz z ostateczną decyzją ZRID oraz zrealizowaniu takiego zakresu rzeczowofinansowego robót budowlanych, którego wartość, wraz z dokumentacją
projektową będzie odpowiadała wysokości 50% kwoty całkowitego
wynagrodzenia;
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 II transza (faktura końcowa), w wysokości 50%
kwoty całkowitego
wynagrodzenia, po zakończeniu realizacji inwestycji, potwierdzonym protokołem
odbioru końcowego robót.
3. Wykonawca zapewnia finansowanie w części nie pokrytej udziałem własnym
Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy otrzymanej przez
Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości
nastąpi po jej wykonaniu, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji.
5. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy podany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub końcowej wraz z
załączonym właściwym protokołem odbioru i oświadczeniem o którym mowa w ust 8. .
6. Do faktury Wykonawca winien załączyć odpowiednio protokół częściowego odbioru
robót lub protokół końcowego odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego.
7. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem
nieważności na piśmie.
8. Zapłata wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §6 ust. 1, w sytuacji zawarcia
umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 9, uwarunkowana
jest przekazaniem Zamawiającemu dowodu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z oświadczeniem od Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia wynikającego z
zawartych umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub złożeniem przez
nich (Podwykonawców/dalszych Podwykonawców) oświadczeń odnośnie braku
jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia należnego w związku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo.
Ponadto Wykonawca załącza protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez
Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Otrzymane dokumenty będą
podstawą dla Zamawiającego do dokonania wypłaty należności za wykonanie przedmiotu
umowy Wykonawcy.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust.
86, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
10. Za datę płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Faktura powinna być wystawiona na:
Powiat Kamieński, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski, NIP: 986-016-62-59
§8
[MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
– DOTYCZĄCY CZYNNYCH PODATNIKÓW VAT]
1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie
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wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT
(np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawką 0%.
3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie
z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru
VAT (biała lista podatników VAT).
5. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku
złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3,
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez
Wykonawcę rachunku, o którym mowa w ust. 4.
§9
[PODWYKONAWCY]
1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego
Podwykonawcy, w tym ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania
lub uchybienia Wykonawcy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec
Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją przedmiotu umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych
podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do
dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności
Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz
Podwykonawców.
3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawców.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między
zamawiającym a wykonawcą.
5. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych Podwykonawcom
z uwzględnieniem następujących postanowień:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć
Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia
publicznego w formie pisemnej projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do wyżej
wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zobowiązany jest także
przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla
danej formy organizacyjnej, wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w
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umowie do reprezentowania stron umowy.
2) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do
projektu umowy w formie pisemnej w terminie 14 kalendarzowych licząc od dnia
doręczenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający w
powyższym terminie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził on
zgodę na projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane.
3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww. umowy, uważać
się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na Umowę o podwykonawstwo.
4) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie, o którym mowa w pkt. 2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo
w terminie określonym w pkt.3, będzie równoznaczne z brakiem akceptacji
odpowiednio Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego.
5) Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu
Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w
szczególności gdy:
a) nie będzie spełniała wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 8 lit. d.
6) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do ponownego
przedstawienia projektu Umowy o podwykonawstwo lub Umowę o
podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez
Zamawiającego. Postanowienia pkt 1-5 stosuje się odpowiednio.
7) Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej ważności wymagają formy
pisemnej.
8) Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi
zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
a) Określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie
publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi
członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich
b) Zakresu Robót przewidzianych do wykonania.
b) Terminu realizacji Robót, które będą zgodne z terminem wykonania niniejszej
umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2
ust. 3 umowy
c) Wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie Robót, z zastrzeżeniem że nie
będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót
należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy),
d) Terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
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lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
e) Rozwiązanie umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej
Umowy. Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o
podwykonawstwo musi również zawierać klauzulę o następującej treści: „W
przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę Roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota
wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, przy cenach
jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy".
f) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących osób
wykonujących prace fizyczne zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Warunków i
Odbioru Robót z wyłączeniem kierownika budowy wraz z postanowieniami
dotyczącymi sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia
wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,
g) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawcą.
Powyższe postanowienia, w tym procedurę określoną w punktach od 1 ) - 8)
stosuje się odpowiednio również do wszelkich zmian Umów o podwykonawstwo.
6. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
1) niezgodnych z art. 463 ustawy PZP, tj. postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy;
2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres
robót wykonanych przez Podwykonawcę;
3) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;
4) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od
zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy zabezpieczenia określonego w § 137;
5) niespełniających wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
6) które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową
lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią;
7) dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i
od akceptacji zamawiającego;
8) uzależniających dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez
zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające
będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
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8. Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię
zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższą
procedurę stosuje się odpowiednio do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy i/lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy
w sprawie zamówienia publicznego (brutto) oraz umów o podwykonawstwo, których
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa
powyżej nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto.
10. Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 9, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej usługi lub dostawy,
Zamawiający jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wzywając Wykonawcę do
wprowadzenia w wyznaczonym terminie stosownej zmiany tej umowy pod rygorem
zapłaty kary umownej.
11. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy i Dostawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w Umowie o podwykonawstwo.
12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, które zostały odebrane,
Zamawiający
dokona
bezpośredniej
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo.
13. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, które zostały rozmieszczone i zainstalowane,
a ich wykonanie zostało potwierdzone i odebrane przez Zamawiającego oraz za usługi,
które zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego, Zamawiający dokona
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. Zapłata, o której mowa w ust. 12-13 obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych,
powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi.
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
/dalszego Podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
wezwania. Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na dokonanie
zapłaty.
16. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty albo;
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli podmiot ten wykaże zasadność
takiej zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
/Usługodawcy/Dostawcy, Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy /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.
19. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy/
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za
uzasadnioną.
20. 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.
21. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych,
wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane
roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a
cenami jednostkowymi 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 jednostkowych
określonych Umową.
22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur
VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające
tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona
przez Zamawiającego Wykonawcy.
23. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu
tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
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24. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcy, bądź
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
25. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
26. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową
przeleje na Zamawiającego uprawnienia i wierzytelności wynikające z rękojmi i
gwarancji wobec podwykonawców przedmiotu umowy. Wraz z dostarczoną
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca przedstawi własne pisemne oświadczenie o przelewie na Zamawiającego
wynikających z ww. umowy o podwykonawstwo uprawnień i wierzytelności z rękojmi i
gwarancji wobec podwykonawcy.
27. Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo
rezygnacji z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach
określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w SWZ, pod warunkiem że Wykonawca wykaże
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż
wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.
§ 10
[PRZENIESIENIE AUTORSKICH I POKREWNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH]
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do
wszystkich utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wykonaniu i na potrzeby Umowy, tj.
w szczególności w postaci wszelkich opracowań, opisów, projektów, rysunków i
obrazów graficznych (zwanych dalej także utworami);
2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów określonych
w pkt. 1 nie będą w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;
3) nie udzieli żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów,
o których mowa w pkt. 1;
4) posiadał będzie wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i
korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt. 1;
5) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym
paragrafie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa
w pkt. 1, nie wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów w złej
wierze, ani w żaden inny sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego
związanym z ukończeniem, konserwacją, naprawą, modernizacją, lub przebudową
Inwestycji oraz dalszym opracowaniem tych utworów;
7) dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych.
8) na żądanie Zamawiającego dostarczy pisemne zgody twórców utworów na
wykonywania opracowań utworów,
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2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw
majątkowych do utworów, określonych w ust. 1 pkt. 1 z momentem ich odbioru przez
Zamawiającego, z prawem do ich wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych
i czasowych na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,
2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania,
3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego
wyświetlania, wystawiania i odtwarzania,
4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających
urządzeń, a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym,
5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez
osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie,
6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo
stworzonych utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji,
7) prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez
nadanie mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania
i wprowadzania do obrotu tak zmienionego utworu,
8) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego
formie do celów marketingowych,
9) zwielokrotniania utworów dowolną techniką,
10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji,
przeróbek i modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki,
11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych,
12) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis
elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach
komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www,
13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych
egzemplarzy,
14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych
elementów utworów,
15) digitalizacji utworów,
16) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii,
17) wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy
i rozbudowy Inwestycji,
18) wykorzystywania utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych w Inwestycji,
jak również utrzymania ich w należytym stanie technicznym,
19) wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego,
20) archiwizowania.
3. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają,
iż celem umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały
one możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z
utworu przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym udzieli zgody na używanie
utworów, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą realizacją,
wykonawstwem, eksploatacją, przebudową i modernizacją Inwestycji, mieści się w
granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga
zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.
4. Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez
Wykonawcę egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono.
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5. Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich.
6. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do
wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji,
tłumaczeń i adaptacji utworów na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2
("Utwory Zależne") i korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że
autorskie prawa majątkowe do utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły
wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w
ust. 2 oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował zarówno utworami, jak i
Utworami Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania w celu zaprojektowania,
wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji Inwestycji.
7. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego
z obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec
Zamawiającego roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu,
zarejestrowanego projektu, znaku towarowego, nazwy handlowej lub innych praw
własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli takie roszczenie lub postępowanie ma
związek z utworami.
8. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa
własności nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód,
oraz wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym
paragrafie objęte jest w całości Wynagrodzeniem określonym w § 5 ust. 1 Umowy. Tym
samym Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego
w zakresie określonym Umową z utworów i Utworów Zależnych bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
9. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy z jakiegokolwiek powodu,
w tym, w szczególności, wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron,
Zamawiający zachowa wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.
10. Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania
autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie:
1) nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania,
2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności,
3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworów.
11. Wykonawca gwarantuje, że również twórcy utworów nie będą wykonywać praw
autorskich osobistych o których mowa w ust. 10.
§11
[PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ]
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania opracowanej dokumentacji projektowej
(koncepcja projektowa, wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany, projekty
wykonawcze, plan BIOZ, przedmiar robót oraz SST) Zamawiającemu do zatwierdzenia.
2. Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej w wersji
papierowej i elektronicznej sprawdzi zgodność jej zakresu i formy z wymaganiami
umownymi oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym i wskaże swoje uwagi celem ich
uwzględnienia przez Wykonawcę.
3. W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej Wykonawca powinien usunąć
usterki (wady) dokumentacji projektowej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie
dłuższym jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich stwierdzenia. W razie niedotrzymania
terminu, o którym mowa powyżej Zamawiający może powierzyć usunięcie usterek (wad)
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody
sądu w tym zakresie (wykonawstwo zastępcze).
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§ 12
[ODBIORY]
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany następujący rodzaj odbioru robót:
odbiór częściowy i odbiór końcowy.
Odbiory robót, dokonywane będą przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa
wyżej, pisemnie lub pocztą elektroniczną Zamawiającemu oraz do wiadomości
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. W razie zaniechania powyższego obowiązku
Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i
ich ponownego wykonania.
Odbiorowi częściowemu będą podlegały roboty wykonane, których wartość wraz z
kosztem opracowania dokumentacji projektowej, będzie odpowiadała wysokości 50%
kwoty całkowitego wynagrodzenia, i które będą rozliczone I transzą wynagrodzenia,
zgodnie z zapisem w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. Rozpoczęcie czynności odbioru
częściowego robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie niezwłocznym po zgłoszeniu
przez Wykonawcę zakończenia w/w zakresu robót, nie dłuższym jednak niż 7 dni.
Odbiorowi końcowemu będą podlegały wszystkie pozostałe roboty, nieobjęte odbiorem
częściowym. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót nastąpi w terminie do 7
dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich
odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej 14 dni, licząc od
dnia ich rozpoczęcia.
W czynnościach odbioru końcowego zobowiązani są uczestniczyć przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny), pozwalającą na
ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.
Każdorazowo, z czynności odbioru, zostanie sporządzony protokół, który zawierać
będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego robót przechodzi na Zamawiającego
ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady będą nieistotne Zamawiający odbierze Przedmiot umowy wskazując
na wady w protokole i termin ich usunięcia (zachowując prawo do wykonawstwa
zastępczego oraz kar umownych), ,
b) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać
użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający
może odmówić odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar
umownych oraz żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez
uprawnienia do żądania zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu,
wyznaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem, bez potrzeby
uzyskiwania zgody sądu.
c) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
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d) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór
zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.
e) Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były
przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te
badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań
dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań
obciążają Zamawiającego.
§ 13
[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY]
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę ……………………… złotych,
słownie: ……………………………00/100 w formie ……………..
Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót i odpowiadająca
70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót zostanie zwrócona w ciągu 30
dni od daty odbioru końcowego robót.
Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona nie
późnej niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawca w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. Ustawy Pzp.
Wydłużenie okresu obowiązywania Umowy lub przesunięcie terminu wykonania
Umowy, nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i jego wymaganej wysokości.
Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania
umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście
poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.
Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na
piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin.
Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania
umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście
poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.
§ 14
[GWARANCJA I RĘKOJMIA]

1.

2.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa
w §1. Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy, początek licząc od daty protokołu
końcowego odbioru robót. Szczegółowe warunki gwarancji określa Wykonawca w
dokumencie „Warunki gwarancji“ stanowiącym załącznik do umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego uwzględniającym rodzaj i rozmiar
usterki, w każdym wypadku jednak nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty pisemnego
(listem lub e-mailem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie
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przedłużony o czas naprawy. W szczególnych przypadkach Zamawiający może wyrazić
zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad i usterek.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy rękojmię, w ramach której
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne.
Okres rękojmi biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
4. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
rękojmi.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to
Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. W ww. trybie mogą być
również usunięte wady, które ze względu na swój charakter muszą być usunięte
natychmiast (w szczególności w przypadku zagrożenia zdrowia, życia ludzkiego lub
mienia) a usunięcia wady przez osobę trzecią będzie szybsze niż przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przeglądzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądów gwarancyjnych także
podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.
10. Nie później jednak niż na 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji strony
dokonają przeglądu Przedmiotu Umowy, z którego zostanie sporządzony protokół
pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad strony uzgodnią termin ich usunięcia.
Jeżeli strony nie będą mogły porozumieć się co do terminu usunięcia stwierdzonych wad,
Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne/technologiczne naprawy.
11. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
§ 15
[UBEZPIECZENIE]
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej przez cały okres realizacji robót
polisy ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych, obejmującej ubezpieczenie Umowy na czas
realizacji prowadzonej inwestycji. Suma ubezpieczenia kontraktu budowlanego (Roboty
wraz z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do wybudowania) do wysokości ceny
ofertowej brutto. Zakres ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych obejmuje ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w ramach ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu
(CAR/EAR - all risks).
2. Wykonawca na 2 dni przed terminem rozpoczęcia prac budowlanych, przedłoży do
wglądu Zamawiającego umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1.
3. Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót budowlanych do czasu przedłożenia
dokumentów, o których mowa w ust. 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako
powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót.
4. Wykonawca zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji inwestycji opłaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
18

POWIAT KAMIEŃSKI

gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż
500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia
(wypadku) nie mniejszy niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia tj.
Ryzyk budowlanych (CAR/EAR - all risks) oraz OC. Jeżeli umowa ubezpieczenia została
zawarta na okres krótszy niż wymagany na podstawie ust. 1 i 2 Wykonawca, na co
najmniej 7 dni przed terminem końcowym istniejącej umowy ubezpieczenia, przedstawi
Zamawiającemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowiązek
po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z dowodem jej opłacenia, w takim terminie,
aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia.
6. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o
której mowa w ust. 1 i 4, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć
wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający
potrąci z wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe –
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn,
o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę.
7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §17 ust. 3 pkt 1, §171 lub §172
niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej
polisy CAR /EAR - all risks i OC albo, jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowej
polisy CAR/EAR - all risks i OC na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji
umowy.
§ 16
[KARY UMOWNE]
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar
umownych jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto, określone w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto o którym mowa w §6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym
mowa w §6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego jako termin do usunięcia wad i usterek;
3) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym
mowa w §6 ust. 1 umowy;
4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości
5.000,00zł za każdy taki przypadek;
5) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł, za
każde zdarzenie;
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3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art.
439 ust. 5 Pzp, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1;
7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 10.000,00 zł
za każdy taki przypadek;
8) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób, które podczas
realizacji przedmiotu umowy będą wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj.
prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez
tego Wykonawcę lub Podwykonawcę, zgodnie z §4 Umowy – za każdy pełny dzień w
wysokości 100 zł; powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę
świadczącą usługi, a niezatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
postawie umowy o pracę;
9) w przypadku niedotrzymania terminu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów
wymaganych na podstawie §4 ust. 3 Umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
10) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami §9, w wysokości 10.000 zł, za każde
zdarzenie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. W
szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
powstałego z tytułu utraty dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia roszczeń z tytułu należnych kar umownych
od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym
mowa w § 13.
Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a
w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem.
Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego
w § 6 ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który
obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na
wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia
wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym
zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii.
Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie
przekroczy 30% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
§ 17
[ZMIANA UMOWY]

1.

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w niżej wymienionych przypadkach:
1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy,
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2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)

14)

15)

opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji dotyczącej budowy objętej
przedmiotem umowy,
przedłużających się procedurach postępowań administracyjnych wszczętych w celu
uzyskania opinii, potwierdzeń, decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy,
przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje,
itp.),
konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych właścicielami
nieruchomości,
zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mających
wpływ na realizacje zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez władzę
ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla
Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane zgodnie z ust. 9,
wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w
chwili udzielenia zamówienia,
wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną
środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót,
wystąpienie siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie
energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne,
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza
kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a
jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec;
konieczności wykonania robót zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bądź
nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej,
wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało
wpływ na przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania
robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub wystąpią inne
przyczyny nie zawinione przez Wykonawcę,
braku dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach
energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy),
wystąpienia
szczególnie
niesprzyjających
warunków
atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Przez szczególnie niesprzyjające warunki
atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż
minus 5oC w zakresie robót zewnętrznych budowlanych a także opady atmosferyczne
(śnieg, deszcz) trwające co najmniej 3 następujące po sobie dni gdzie średni poziom
opadów w tych dniach wynosi nie mniej niż 30 mm/1m2 ; utrzymujące się przez co
najmniej 3 następujące po sobie dni opady śniegu, który utrzymuje się przez ten okres
- w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca
ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00
dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów
będzie średnią dziennej temperatury. Przez szczególnie niesprzyjające warunki
atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawałnice, szczególnie ulewne deszcze (co najmniej: 50 mm/1m2 ) , bardzo silne
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wiatry (co najmniej: 80 km/h), bez względu na długość okresu ich występowania,
uniemożliwiające prowadzenie jakichkolwiek zewnętrznych robót budowlanych bądź
bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu szczególnie niesprzyjających
warunków atmosferycznych Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i
dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt.
zjawisk uznanych za niesprzyjające warunki atmosferyczne na podstawie danych
m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca
budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej;
16) wystąpienia innych okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć
pomimo zachowania należytej staranności;
2. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować
na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 1, może
nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to
przykładowo okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i
konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów.
5. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów
związanych z realizacją zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w § …. umowy.
6. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić w związku ze
zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem
robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu
prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu opracowanego w oparciu o
ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie ofertowym, lub ich składowe, a w przypadku
braku takich cen opracowany będzie przy zastosowaniu następujących nośników
cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,
aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu robót zamiennych:
a)
stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych
dla województwa zachodniopomorskiego,
b)
koszty pośrednie „Kp" (R, S) - średnie dla robót
inwestycyjnych,
c)
zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót
inwestycyjnych,
d)
ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z
kosztami zakupu - będą przyjmowane na podstawie średnich cen
wynikających z ogólnie dostępnych cenników, w tym również cen
dostawców na stronach internetowych,
e)
a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o
powyższe źródła - według ofert handlowych, itp,
f)
nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane
katalogi nakładów rzeczowych, w przypadku robót dla których brak
nakładów w katalogach nakładów rzeczowych, będzie zastosowana
wycena
indywidualna Wykonawcy,
podlegająca
akceptacji
Zamawiającego.
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7. W przypadku zmiany, o której mowa wpkt 1 ustawy pzp wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany
wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany
ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany
ponieść jeżeli zmiany dotyczące zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
11. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie
obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, lecz nie wcześniej niż od
dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
12. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez
Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.
13. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia:
a) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):
1 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu,
2 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa,
3 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową
lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np.
zaprzestania produkcji).
b) zmiany wskazane w ust. 17 lit. a pkt. 1-3 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający poniesie
ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej
zwiększonym z tego powodu kosztom.
14. Podstawą wprowadzenia ww. zmian wskazanych w ust. 19 jest protokół konieczności
zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy.
15. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w
art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 112 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać
Zamawiającemu, że:
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a) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia lub
b) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
c) Brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy
16. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej
uzasadnienie.
17. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on
zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiającego.
Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego
17. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, z wyjątkiem zmian powstałych w okolicznościach
wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) pzp, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
18. Zamawiający zastrzega, iż jeśli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy dojdzie do
ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, minimalna wielkość świadczenia
stron wynosi 65%.
19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym
w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu
płatności) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających
realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z
występowaniem COVID-19.
20. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił
lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w
szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na
innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w
realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie
kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w
styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,
zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat
albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których
uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego
opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19.
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z
jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
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3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w
art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw, w tym jej zmian.
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów,
trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
21. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
wykonanie tej umowy.
21. Strona na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 2
i 3 powyżej, w terminie do 14 dni licząc od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności o których mowa
w ust. 3 na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
23. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 o
których mowa w ust. 3, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może w
uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę sposobu płatności za wykonanie przedmiotu umowy;
4) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
Wykonawcy, o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy
50% wartości pierwotnej umowy.
24. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody. W przypadku
wydłużenia terminu realizacji Umowy Wykonawca dokona stosownego wydłużenia terminów
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7 Umowy.
25. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań,
lub ich wysokość.
26. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która
jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają
odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy
lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób
wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
27. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 3, jeżeli zmiana ta
obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i
podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający,
że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki
wykonania umowy zmienionej.
28. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą.
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§ 18
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]
Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego każdej ze Stron
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego
naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień Umowy na zasadach
opisanych niżej.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach,
gdy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia,
2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie
egzekucyjne lub egzekucyjne w administracji i w toku tych postępowań dojdzie do
zajęcia składników majątku Wykonawcy, w tym ruchomości i wierzytelności lub
zostanie nadany w jakimkolwiek innym trybie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy
bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy bez
przyczyny i niezwłocznie nie wznowił prac, pomimo wezwania Zamawiającego,
4) wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności
niezgodnie z dokumentacją projektową, ustaleniami koordynacyjnymi oraz
obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz
nieprzystąpienia do właściwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania
przez Zamawiającego,
5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 25% wartości
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;
6) Wykonawca popadnie w zwłokę z realizacją Przedmiotu Umowy lub któregokolwiek
z etapów prac przekraczającą 60 dni,
7) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub
norm mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy,
8) Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek
formie w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z
Umowy,
9) w razie rażącego naruszenia innych postanowień Umowy i nie usunięcia
stwierdzonych uchybień mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krótszego, niż 7
dni,
10) w razie konieczności wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy,
11) nie wywiązania się przez Wykonawcę, z któregokolwiek z obowiązków określonych
w § 2 niniejszej umowy.
12) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość
realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że
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;
13) w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
1.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych powyżej w
terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę
odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania.
Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób
zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania Umowy, w stosunkach pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą.
Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu
prac, odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie
niewykonanej części Umowy.
W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas
zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne roboty
zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w
przypadku braku porozumienia stron Zamawiający wskaże zakres niezbędnych
zabezpieczeń i robót zabezpieczających),
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą Umową,
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,
4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia
oraz
- jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego
- przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie
mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót – celem dokonania
wzajemnych rozliczeń z Zamawiającym,
5) Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu
inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji,
zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających
robót wykonanych - obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich
wykonania lub nie przystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia
powiadomienia
o odstąpieniu od Umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada
Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od
Umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane Roboty.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Zamawiający dokona rozliczenia
wykonanych robót budowlanych na podstawie protokołu inwentaryzacji (z
uwzględnieniem jakości przejmowanych robót budowlanych) oraz według stawek i z
uwzględnieniem odpowiednich pozycji zatwierdzonego przez Zamawiającego
hamonogramu rzeczowo-finansowego, a w brakującym zakresie przy zastosowaniu
następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na
rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzień ich sporządzenia:
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1) stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla województwa
pomorskiego,
2) koszty pośrednie „Kp" (R, S) - średnie dla robót inwestycyjnych,
3) zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,
4) ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą
przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych
cenników, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku
braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert
handlowych, itp.
5) nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów
rzeczowych. W przypadku robót dla których brak nakładów w katalogach nakładów
rzeczowych, będzie zastosowana wycena indywidualna Zamawiającego.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części,
Zamawiający nabywa majątkowe i pokrewne prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę
na wykonywanie praw osobistych w zakresie określonym w § 6 do wszystkich utworów
wytworzonych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego w ramach realizacji
przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.
10. Każda ze Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy w razie zaistnienia
przypadku siły wyższej, którego skutkiem jest niemożność wykonania obowiązków
wynikających z Umowy przez którąkolwiek ze Stron przez okres ponad 30 dni. Po
upływie wskazanego terminu każda ze Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym i w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego
drugiej Stronie wraz z udowodnieniem tych okoliczności poprzez przedstawienie
dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły wyższej oraz
wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji umowy.
11. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak
również, któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami
w szczególności zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody albo
nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym zapobiec nie można, jak wojna,
restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki.
§ 19
[KLAUZULE WALORYZACYJNE]
1. Zamawiający dla oddania zmiany (wzrostów lub spadków) ceny materiałów lub kosztów
związanych z realizacją zamówienia, przewiduje waloryzację wynagrodzenia
Wykonawcy.
2. Waloryzacji podlega jedynie część wynagrodzenia pozostałego do zapłaty (tj.
wynagrodzenie za niezrealizowaną część zamówienia).
3. Wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji raz na rok, począwszy od 13 miesiąca od
dnia zawarcia Umowy, a następnie waloryzację po upływie kolejnych 12 miesięcy od
daty dokonania poprzedniej waloryzacji, jeżeli łączna wartość korekt dla oddania wzrostu
lub spadku cen, wynikających z niniejszego ustępu, osiągnie limit +/- 2% wynagrodzenia
wskazanego w ofercie Wykonawcy.
4. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki wzrostu lub spadku przeciętnego
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) ogłaszane przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego (GUS) w Biuletynie Statystycznych GUS na podstawie art. 94
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ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.).
5. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 20%
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, z którymi umowy zostały zawarte na
okres dłuższy niż 12 miesięcy, w zakresie w jakim świadczą oni usługi w ramach
niniejszej umowy.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 3 ulegnie zmianie o poniesione przez
Wykonawcę koszty:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w
stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o
których mowa w ust. 7.
9. W przypadku zmian określonych w ust. 7 pkt 2, 3 i 4, Wykonawca może wystąpić do
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie
dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien
wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość
wynagrodzenia.
10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 1, wartość brutto niefakturowanej części
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego.
13. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 7 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
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§ 20
[KLAUZULE WOJENNE]
1. W sytuacji wystąpienia następujących okoliczności:
a) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań zbrojnych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego
państwa graniczącego z Rzeczypospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach lub
b) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu
wyjątkowego albo stanu wojennego,
strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jeśli
powyższe okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy.
2. Strony umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 1
na należyte wykonanie umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub
dokumentami.
3. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 1 na należyte
wykonanie tej umowy.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 1, wpływają na
należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o
której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych, przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%
wartości pierwotnej umowy.
§ 21
[KLAUZULA SALWATORYJNA]
1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się
nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.
2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym,
niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych
luk w umowie.
§ 22
[KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI]
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych
kontaktowych, teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ
na prawidłowy przebieg realizacji umowy.
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2. Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym
e-mailową), telefoniczną, pisemną, pocztową.
3. Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:
1) dane Zamawiającego:
a) osoba do kontaktu: ………………………,
b) adres do korespondencji pocztowej: ……………,
c) adres do korespondencji elektronicznej: …………………..,
d) telefon kontaktowy: …………………….,
2)
a)
b)
c)
d)

dane Wykonawcy:
osoba do kontaktu: ……………………..,
adres do korespondencji pocztowej: ……………,
adres do korespondencji elektronicznej: …………………..,
telefon kontaktowy: …………………….,
§ 23
[SĄD WŁAŚCIWY]

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów w relacjach pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony zobowiązują się do poddania tych sporów mediacjom lub innemu
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym mediatorem.
2. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, będzie on rozstrzygany
przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 24
[EGZEMPLARZE UMOWY]
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i
Zamawiającego.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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