ZP/PROW/1/2020 - „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice”

Załącznik Nr 12 do SIWZ

UMOWA NR ZP/PROW/1/2020 (WZÓR)
Dnia … …………… 2020r. w Kup,
pomiędzy:
1) PROWOD Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup, 46-082 Kup, ul. Rynek 4,
wpisaną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 102843, posiadającą NIP:
7541000021 oraz REGON: 530944564, a także posiadającą kapitał zakładowy w wysokości:
68.306.810,00 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów trzysta sześć tysięcy osiemset dziesięć złotych)
– w całości pokryty,
reprezentowaną przez:
- Bogdana Lechowskiego – Prezesa Zarządu,
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
a
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
- …………… …………… – …………… ……………,
- …………… …………… – …………… ……………,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
zwanymi wspólnie w treści umowy „Stronami”,
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice” na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843),
o wartości zamówienia poniżej progów określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 2017r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2017r. poz. 2479),
zawarta została umowa następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy, postanowienia ogólne

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego
obejmującego przedsięwzięcie pn.:
„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEGO PSZOK W MIEJSCOWOSCI CHRÓŚCICE”.
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2. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2 „Poprawa gospodarowania odpadami
komunalnymi”, Oś priorytetowa V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z
podpisaną w dniu 20.12.2019r. z Umową nr RPOP.05.02.00-16-0003/19-00 o dofinansowanie Projektu
„Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice”.

3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie
wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i
przeprowadzenia procesu budowlanego, a następnie wykonanie w oparciu o zatwierdzoną
dokumentację robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i
modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice”.

4. Przedmiot umowy obejmuje cały proces inwestycyjny, w tym sporządzenie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie badań i ocen koniecznych do właściwego zaprojektowania niezbędnych
rozwiązań, uzyskanie uzgodnień, pozwoleń niezbędnych przed wydaniem pozwolenia na budowę,
uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż wszystkich
urządzeń i instalacji wraz z ich uruchomieniem, a także przedłożenie dokumentacji powykonawczej i
stosownych instrukcji, odbiór robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

5. Realizacja zadania odbywać się będzie zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w
tym w szczególności Programem Funkcjonalno-Użytkowym i na warunkach określonych niniejszą
umową.
§2
Kluczowe dokumenty i przepisy prawa
1. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
2. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
2) oferta Wykonawcy,
3) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
3. Przedmiot umowy musi odpowiadać zapisom zawartym w ww. dokumentach.
4. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności:
1) ustawa Kodeks cywilny,
2) ustawa Prawo zamówień publicznych,
3) ustawa Prawo budowlane,
a ponadto:
4) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) Polskie Normy przenoszące normy europejskie, lub normy innych Państw Członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy.
§3
Nadzór inwestorski, kierowanie budową
1. Zamawiający powoła właściwych Inspektorów Nadzoru. Wykonawca zostanie poinformowany o
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osobach pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru, po podpisaniu umowy.
2. Wykonawca ustanawia projektanta odpowiedzialnego za realizację przedmiotu umowy:
1) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w osobie ……………………………………..,
uprawnienia budowlane ……………………….. wydane przez …………………… .
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację przedmiotu umowy:
1) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w osobie ……………………………………..,
uprawnienia budowlane ……………………….. wydane przez …………………… .
4. Wykonawca poza osobami wskazanymi w ust. 2 i 3 powyżej, zapewni udział w ramach realizacji
niniejszej umowy, niezbędnej ilości osób, posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie jeżeli, z uwagi na zakres przedmiotu umowy, wystąpi
taka konieczność.
5. Kierownik budowy będzie pełnił funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z art. 22 pkt 3b Prawa budowlanego.
§4
Obowiązki ogólne Wykonawcy
1. Wykonawca oświadczył, że sprawdził prawidłowość i kompletność Programu FunkcjonalnoUżytkowego oraz opisu przedmiotu zamówienia, zapoznał się w pełni z dokumentacją, o której
mowa powyżej, standardami projektowanych robót, oraz że przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania według wskazanej powyżej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i warunków niniejszej umowy, bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację
projektową przedmiotowego zadania, zgodną z postanowieniami w tym zakresie zawartymi w
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w szczególności:
1) Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.
2) Planu zagospodarowania terenu,
3) Dokumentacja projektu budowlanego.
4) Opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, certyfikatów.
5) Dokumentacja wykonawczą dla wszystkich branż do celów realizacji robót.
6) Projektu technologii i organizacji robót.
7) Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że: Dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia projektanta biorącego
udział w wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). W żadnej z
części składowych dokumentacji projektowej nie mogą pojawić się wskazania znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że określają one minimalny standard
jakości materiałów przyjętych do wyceny lub minimalne wymogi dla sprzętu przewidzianego do
użycia. Projektant w takim przypadku powinien dopisać słowa „lub równoważne” i dokładnie opisać
kryteria równoważności, przy czym wymogi równoważności muszą być możliwe do zrealizowania i
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niedopuszczalne jest formułowanie iluzorycznych kryteriów równoważności, wskazujących na
jednego producenta. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takich kryteriów równoważności,
dzięki którym Wykonawca i Zamawiający w oparciu o metodę zerojedynkową będą w stanie ocenić,
czy dane rozwiązanie spełnia istotne parametry wymagane przez Zamawiającego i w konsekwencji
stwierdzić czy nosi przymiot rozwiązania równoważnego.
4. Zgodnie z Umową o Dofinansowanie dokumentacja Projektu przygotowana przez Wykonawcę musi
spełniać wymogi zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13
grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowiska ze zmianą zawartą w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r., oraz dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na
środowisko.
Warunek zgodności dokumentacji Projektu przygotowanej przez Wykonawcę, o którym mowa
powyżej, jest niezbędny do przekazania Zamawiającemu dofinansowania w ramach Projektu.
5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4 wraz z wszelkimi wymaganymi prawem pozwoleniami na
realizację Projektu, zostanie przekazana przez Zamawiającego do oceny Instytucji Zarządzającej
(Zarządu Województwa Opolskiego) w terminie 7 dni od daty otrzymania ostatniego z wymaganych
dokumentów celem weryfikacji pod kątem zgodności z przepisami, o których mowa w ust. 4.
6. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała wszelkie dokumenty wyszczególnione przez
Zamawiającego, instrukcje obsługi, konserwacji oraz wszelkie dokumenty pozwalające uzyskać
wszelkie wymagane przepisami prawa zatwierdzenia, decyzje, odbiory. Wykonawca jest
zobowiązany do wykonania we własnym zakresie map do celów projektowych, inwentaryzacji,
ekspertyz i badań, jeśli to będzie konieczne.
7. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji
warunkujących wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz złożenia we właściwym organie
kompletnego uzgodnionego z Zamawiającym wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. Do czasu
wydania ostatecznego pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania
właściwemu organowi wydającemu to pozwolenie wszelkich wyjaśnień dotyczących projektu
budowlanego oraz nieodpłatnego dokonywania ewentualnych uzupełnień i poprawek projektu
wymaganych przez ten organ.
8. Wymagania dla przedmiotu umowy, w zakresie realizacji procesu budowlanego, zostały określone
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i opisie przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca zapewnia, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskich praw
osobistych i majątkowych osób trzecich i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które
mogłoby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego.
10.Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z dniem odbioru dokumentacji projektowej, w ramach
wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do
wykonywania praw zależnych (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm., zwanej dalej Prawem
autorskim), do dokumentacji projektowej, a także odrębnie dla poszczególnych projektów objętych
tą dokumentacją, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie używania,
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
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3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone – w zakresie
wprowadzania do pamięci komputera;
4) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.
11.Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Zamawiającego własności
egzemplarzy tej dokumentacji, w liczbie wymaganej zgodnie z niniejszą umową w ramach
wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.
12.Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie.
13.Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych niniejszą umową
praw i zezwoleń. Uprawnienie powyższe jest nieodwołalne i nie jest uzależnione od żadnych
dodatkowych warunków oraz zostało udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
14.W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, przekazana Zamawiającemu dokumentacja
projektowa pozostaje własnością Zamawiającego.
15.Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz obowiązującymi
przepisami prawa,
2) wykonania wszystkich prac zgodnie z ustalonym zakresem, uzgodnieniami w trakcie realizacji
umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, Prawem budowlanym, zasadami sztuki
inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót
określonych w dokumentacji projektowej,
3) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 266),
4) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p. poż. we wszystkich miejscach
wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i
dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na placu budowy i w jego
otoczeniu,
5) bezpiecznego gospodarowania placem budowy, aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu
umowy oraz ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na tym placu,
6) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i
przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego,
7) przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy kosztorysu z podziałem na poszczególne
elementy zamówienia, opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U 2004 Nr 130 poz. 1389 ze zm.). Ponieważ obowiązującym
wynagrodzeniem umownym jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie
wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstąpienia od umowy (lub odstąpienia od części umowy), a więc w sytuacji uregulowanej w
§ 21 umowy, jak również w zakresie określenia wynagrodzenia podwykonawcy za podzlecony
zakres robót, ewentualnie do wyceny robót zamiennych,
8) złożenia

Zamawiającemu

harmonogramu

rzeczowo-terminowo-finansowego
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uwzględniającego postanowienia umowy i obejmującego kluczowe prace i roboty budowlane
w ramach przedsięwzięcia, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
9) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy
Prawo budowlane,
10) zapewnienia obsługi geodezyjnej wykonywanych robót,
11) prawidłowego i czytelnego prowadzenie dokumentacji budowy,
12) przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Dziennika
Budowy,
13) współdziałania na każdym etapie z Zamawiającym i uwzględnienia jego uwag i zastrzeżeń
oraz stosowania zaleceń Zamawiającego
14) opracowania i przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
16.W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt, w
szczególności:
1) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót;
2) wywóz nieczystości, odpadów itp., zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa
oraz zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 umowy;
3) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim
nad robotami;
4) pracę sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu;
5) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z dokumentacji
technicznej i zakresu prac;
6) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę;
7) zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający
bezpieczne ich prowadzenie;
8) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia
Zamawiającego.
17.Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w
związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy.
18.Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt właściwy do wykonania niniejszej umowy, odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników oraz wszelkie niezbędne materiały.
19.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie
do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą
starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujący zakres prac (Wykonawca podaje
wyłącznie, jeżeli na dzień podpisania niniejszej umowy są już znane):
1) ………………………………… (zakres prac) …………………………………………………………………. (firma
podwykonawcy).
2)

………………………………… (zakres prac) ……………………………………………………………………. (firma
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podwykonawcy).
Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw podwykonawców nie
oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury
określonej poniżej w niniejszym § 5 umowy. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia
wykonania części prac podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu
podwykonawcy, etc.) musi dokonać stosownego zgłoszenia, określonego szczegółowo w niniejszym
§ 5 umowy.
2. Dla wszystkich podwykonawców jakichkolwiek prac – robót budowlanych jak i wszelkich innych
prac (dalszych podwykonawców) będzie wymagane uprzednie zgłoszenie Zamawiającemu takiego
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz dla podwykonawców robót budowlanych
zaakceptowanie przez Zamawiającego projektu umowy ze zgłoszonym podwykonawcą (dalszym
podwykonawcą) w trybie niniejszego § 5 umowy.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zamierzając zawrzeć
umowę z podwykonawcą, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu projekt pisemnej
umowy z podwykonawcą (a także projekt jej zmian) określającej zakres oraz wartość podzleconych
prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Przedłożenie Zamawiającemu ww. dokumentów uważa się za zgłoszenie szczegółowego
przedmiotu robót budowlanych mających być wykonywanych przez podwykonawcę (dalszego
podwykonawcę), w rozumieniu art. 6471 Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca robót budowlanych zobowiązuje się
zawrzeć w umowach z podwykonawcami zapisy w następującym zakresie:
1) Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia.
2) W przypadku opóźnienia Wykonawcy, w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca
w ciągu 7 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o opóźnieniu w zapłacie.
3) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia
podwykonawcy.
4) Wynagrodzenie podwykonawcy przewidziane w umowie podwykonawczej nie może być
wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres robót budowlanych.
5. Umowy z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) będą zgodne, co do treści z umową
zawartą z Wykonawcą, w tym przede wszystkim ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Odmienne postanowienia tych umów są nieważne.
6. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia
przekazania stosownego projektu umowy nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń oznacza to, że
wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
7
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Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,
zgodnie z ust. 6 powyżej. Niezgłoszenie w w/w terminie w formie pisemnej sprzeciwu do
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego
(akceptację podwykonawcy robót budowlanych). Sprzeciw może być wniesiony w szczególności
gdy: dokumenty przedstawione Zamawiającemu są niekompletne (np. nie zawierają wszystkich
postanowień umowy, w tym m. in.: nie zawierają dokładnego określenia kwoty umówionego
wynagrodzenia oraz jego charakteru, terminu realizacji robót, terminu i sposobu płatności, regulacji
dot. kar umownych, etc.), kwota umówionego wynagrodzenia jest inna niż ryczałtowa,
wynagrodzenie podwykonawcy robót budowlanych przekracza wynagrodzenie dla Wykonawcy za
podzlecaną część zamówienia, nie spełniają wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest inny niż określony w ust. 4 pkt 1
powyżej, zawierają inne błędy lub uchybienia, jak również w innych uzasadnionych przypadkach.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i dostawy, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Jeżeli termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której
mowa w § 19 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.
10.Brak zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w trybie niniejszego
paragrafu skutkuje brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie
niezatwierdzonego podwykonawcy. Zgłoszenie może zostać dokonane przez Wykonawcę lub
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wyłącznie przed przystąpieniem do wykonywania robót
budowlanych. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania tych
robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) w terminie 30 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
11.Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
12.Podwykonawcy zabrania się scedowania realizacji jakiegokolwiek zakresu robót wchodzącego w
skład robót objętych niniejszą umową na osobę trzecią w całości bądź w części. Przelew (cesja)
wierzytelności wynikających z wykonania robót wchodzących w skład robót objętych niniejszą
umową wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności przelewu
(cesji). Zamawiający wymaga, by w umowach łączących Wykonawcę z podwykonawcą znalazły się
zapisy dotyczące braku możliwości dokonania przelewu (cesji) wierzytelności, pod rygorem
zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
13.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za
własne.
14.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z
podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
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15.Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
16.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z
podwykonawcą.
17.Warunkiem zapłaty jakiejkolwiek należności Wykonawcy jest złożenie Zamawiającemu do faktury
oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o zaspokojeniu ich roszczeń z tytułu
wykonania robót, a także dostaw i usług, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, objętych
przedmiotową fakturą przez Wykonawcę. Brak tych oświadczeń upoważnia Zamawiającego do
wstrzymania zapłaty należności. Termin zapłaty określony w § 17 ust. 4 umowy liczy się od daty
doręczenia faktury z oświadczeniami podwykonawców o całkowitym zaspokojeniu ich roszczeń.
18.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców i
dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, wstrzymuje się
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty oraz wykonane usługi i dostawy.
19.W zakresie dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (lub
dalszemu podwykonawcy) zastosowanie znajduje art. 143c ustawy Pzp.
20.Przyjmuje się, że wszyscy pracownicy pracujący na placu budowy są pracownikami Wykonawcy lub
zgłoszonych podwykonawców.
21.Zatrudnienie podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu, uprawnia Zamawiającego do
rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
22.Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za działania lub
zaniechania każdego podwykonawcy (w tym także za działania lub zaniechania niezatwierdzonych
podwykonawców), jego przedstawicieli lub pracowników, jakby to były działania lub zaniechania
Wykonawcy, w tym za wszelkie roszczenia podwykonawców (w tym także niezatwierdzonych
podwykonawców oraz podwykonawców dostaw lub usług), skierowane do Zamawiającego,
dotyczące ich wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub usługi, a także kosztów procesu i
egzekucji spowodowanych ich dochodzeniem.
23.Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i podwykonawców nie mogą przekroczyć
wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z oferty Wykonawcy.
24.W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania
autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą autora na samoograniczenie w
wykonywaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie co
najmniej tożsamym z określonym w odpowiednich postanowieniach niniejszej umowy oraz
przeniesienia ich na Zamawiającego.
§6
Odpowiedzialność Wykonawcy za miejsce prac
1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z placem budowy i jego otoczeniem,
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jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:
1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,
2) możliwości urządzenia zaplecza technicznego,
3) możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.,
4) innych danych potrzebnych do wykonywania robót.
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł w cenie
ofertowej.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej swojej działalności
na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych i 00/100) i zobowiązuje
się do jego kontynuowania przez cały okres trwania umowy. Kopia opłaconej polisy stanowi
załącznik do umowy.
4. Jeżeli ważność ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej kończy się w trakcie realizacji
umowy, Wykonawca w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego
ubezpieczenia przedstawi Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca posiada ubezpieczenie określone w ust. 3.
5. W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, Zamawiający
może wstrzymać wykonanie umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy do czasu przedstawienia
stosownej polisy lub innego dokumentu, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania
zamówienia określonego w § 11 umowy.
§7
Wytyczanie obiektów i robót
1. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby
uprawnione do tych czynności.
2. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do
osiągnięcia stanu poprawnego.
§8
Utrzymanie placu budowy
1. W okresie od daty przekazania placu budowy do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca
odpowiada za właściwe utrzymanie placu budowy.
2. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi
określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz przez właściwe służby i inspekcje.
Powyższe nie dotyczy tablicy informacyjno-promocyjnej wymaganej na podstawie Umowy o
dofinansowanie Projektu, do której wykonania zobowiązany jest Zamawiający.
3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze oraz podjąć wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, a także zapewnić
możliwość bezpiecznego korzystania z obiektu.
4. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony w
wynagrodzeniu Wykonawcy.

10

ZP/PROW/1/2020 - „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice”

§9
Bezpieczeństwo i ochrona robót, ochrona środowiska
1. Z chwilą przyjęcia placu budowy, Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z
którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:
1) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.),
2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 701),
3) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.
799 z późn. zm.).
2. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
– zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.
Ewentualna zapłata odszkodowań za wejście w teren obciąża Wykonawcę.
3. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu zabezpieczenia
instalacji podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robót.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i w jej bezpośrednim
sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.
§ 10
Dokumentacja powykonawcza
1. Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi
opisami, której treść przedstawiać będzie roboty tak jak zostały one wykonane przez Wykonawcę
oraz dokumentację powykonawczą geodezyjną zawierającą dokumentację geodezyjną sporządzoną
na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią
aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentację powykonawczą należy wykonać i złożyć w 2
egzemplarzach w wersji papierowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania Inspektorom Nadzoru wszelkich
innych dokumentów, takich jak atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych
materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są
wymagane) itp. oraz dołączy je do dokumentacji powykonawczej.
3. Zamawiający nie dokona odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy sprawdzonej
przez Inspektorów Nadzoru i wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z dniem odbioru dokumentacji powykonawczej, w ramach
wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do
wykonywania praw zależnych (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm., zwanej dalej Prawem
autorskim), do dokumentacji powykonawczej na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie używania,
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone – w zakresie
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wprowadzania do pamięci komputera;
4) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.
5. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Zamawiającego własności
egzemplarzy tej dokumentacji, w liczbie wymaganej zgodnie z niniejszą umową w ramach
wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.
6. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie.
7. Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych niniejszą umową
praw i zezwoleń. Uprawnienie powyższe jest nieodwołalne i nie jest uzależnione od żadnych
dodatkowych warunków oraz zostało udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
8. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, przekazana Zamawiającemu dokumentacja
powykonawcza pozostaje własnością Zamawiającego.
§ 11
Termin realizacji
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia niniejszej umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wyznacza się do 13 listopada 2020r., z tym
zastrzeżeniem, że:
1) Etap I – przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę – do dnia 30 czerwca 2020r.,
2) Etap II – wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dokumentacją powykonawczą
oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – do dnia 13 listopada 2020r.
3. Za datę zakończenia wykonywania Etapu I uważa się datę podpisania protokołu odbioru wykonanej
zgodnie z umową kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym na jej podstawie
pozwoleniem na budowę.
4. Za datę zakończenia wykonywania Etapu II uważa się datę podpisania protokołu odbioru robót
budowlano-montażowych wraz z dokumentacją powykonawczą oraz uzyskanym pozwoleniem na
użytkowanie.
5. Za datę zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający zobowiązany będzie do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni
liczonych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru wykonywania prac i robót budowlanych
przewidzianych do wykonania.
§ 12
Wstrzymanie robót
Na pisemne polecenie właściwego Inspektora Nadzoru, Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty
ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:
1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru dla zabezpieczenia
prawidłowego wykonania robót,
2) powstało z winy Wykonawcy.
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§ 13
Odbiory wykonanych prac
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór dokumentacji projektowej, wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę;
2) odbiór lub odbiory robót zanikających bądź odbiór lub odbiory częściowe na zgłoszenie
Wykonawcy;
3) odbiór końcowy, wraz z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie.
2. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujący sposób:
1) w terminie wykonania Etapu I, Wykonawca zgłasza gotowość odbioru przedkładając
kompletną dokumentację projektową oraz ostateczne pozwolenie na budowę. Zamawiający
z udziałem właściwego Inspektora Nadzoru dokona odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia. Wykonawca powinien uwzględnić to, że dotrzymanie terminu realizacji Etapu I
wymaga dokonania odbioru w tym terminie prac przez Zamawiającego, stąd powinien zgłosić
gotowość odbioru najmniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu, o którym mowa w §
11 ust. 2 pkt. 1 umowy.
2) odbiory robót zanikających oraz odbiory częściowe dokonywane będą przez właściwego
Inspektora Nadzoru, z tym, że:
a) Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru robót zanikających oraz odbioru
częściowego wpisem do Dziennika Budowy,
b) Zamawiający może uczestniczyć w odbiorze robót zanikających oraz w odbiorze
częściowym,
c) odbiory, o których wyżej mowa, dokonywane będą w terminie do 5 dni roboczych, licząc
od daty zgłoszenia,
d) z czynności odbiorów sporządzone będą protokoły, jeśli Wykonawca nie zgłosił robót
zanikających do odbioru Inspektorowi Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub
wykonać odkrywki niezbędne do kontroli wykonanych robót, a następnie przywrócić
wykonane roboty do stanu poprzedniego,
3) odbiór końcowy:
a) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego pismem złożonym w siedzibie
Zamawiającego; czynności odbioru przeprowadzone zostaną przez Zamawiającego po
zgłoszeniu i potwierdzeniu przez właściwego Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy gotowości do odbioru wykonanych robót, przy czym odbiór musi być zakończony
przed upływem terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2 umowy.
Zamawiający zobowiązany jest do rozpoczęcia czynności odbioru w terminie do 7 dni od
daty otrzymania zgłoszenia,
b) Wykonawca przedłoży, wraz ze zgłoszeniem do dnia odbioru końcowego, komplet
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania i zakończenia robót
(dokumentacja powykonawcza, protokoły badań i sprawozdań, atesty, gwarancje i
dokumentacje techniczne zainstalowanych urządzeń, dzienniki budowy, pozwolenie na
użytkowanie),
c) W ramach odbioru końcowego zostaną podpisane protokoły odbioru końcowego Etapu II
zadania a także zbiorczy protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Przejęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania przez Strony
13
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protokołu odbioru końcowego.
4. Z przeprowadzonych czynności odbioru Strony sporządzają protokół.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek przedmiotu odbioru, Wykonawca ma
obowiązek ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 10 dni.
6. Wszystkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad i
usterek będą zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez właściwego Inspektora Nadzoru i
Strony umowy.
7. O fakcie usunięcia usterek lub wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, na piśmie.
Zamawiający dokona odbioru wykonania usuniętych usterek lub wad. Z czynności odbioru
sporządza się protokół odbioru.
8. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji, a w razie
stwierdzenia usterek lub wad wyznacza termin ich usunięcia.
§ 14
Wady i usterki stwierdzone podczas odbiorów
1. Jeżeli w toku czynności odbioru dokumentacji projektowej, odbioru robót zanikających, odbioru
częściowego lub odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu
będą przysługiwały następujące uprawnienia:
1) w przypadku wad lub usterek nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin
na usunięcie wad lub usterek;
2) jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
2. W sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 2, Zamawiający będzie mógł
odstąpić od umowy w terminie 60 dni, licząc od dnia wykrycia wady lub usterki uniemożliwiającej
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
§ 15
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się w wysokości:
………………………………………………..
zł
netto,
(słownie
netto:
…………………………………………………………………………………. …./100 zł), z uwzględnieniem podatku VAT w
wysokości: ……………… zł, którego stawka w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi: ………. % co
stanowi kwotę brutto w wysokości: ……………………………………………….. zł brutto, (słownie brutto:
…………………………………………………………………………………. …./100 zł),
w tym za:
1) wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
budowę, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ........................................................... zł
brutto (słownie brutto: ……………........................................................................... …./100 zł).
2) wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z
uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości:
...........................................................
zł
brutto
(słownie
brutto:
……………............................................... …/100 zł).
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie prace, roboty i 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 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą
zmienić wynagrodzenia ryczałtowego przedstawionego w ust. 1 powyżej, poza okolicznościami
przedstawionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.
§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości
przedmiotu umowy brutto określonego w § 15 ust. 1, co stanowi kwotę w wysokości: ………………. zł,
(słownie: …………….. …/100 zł).
2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ……………………………...
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia,
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za
wady lub gwarancji jakości.
4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu zamówienia – 70% zabezpieczenia zostanie
zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy
potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub
zwolniona w ciągu 15 dni po upływie …… - miesięcznego okresu Gwarancji Jakości i Rękojmi
liczonego od daty odbioru końcowego.
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt. 4) a-f niniejszej umowy
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego
podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikający z aneksu do umowy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
8. Jeżeli termin zakończenia prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie został przez
Wykonawcę zachowany jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o
taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia prac. W przypadku nieprzedłużenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
9. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument
gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty
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gwarancyjnej nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego,
złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie
przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.
10.Przez nienależyte wykonanie umowy rozumieć należy niewykonanie przez Wykonawcę
jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z umowy.
11.Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w
przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru w okresie
rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania wad.
§ 17
Rozliczenia
1. Rozliczenie za wykonane prace odbędzie się na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur
wg następującego harmonogramu:
1) Faktura pierwsza za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę
w kwocie stanowiącej nie więcej niż 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 15 ust.
1 - po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;
2) Faktury częściowe za rzeczywiście wykonane roboty budowlano-montażowe – w okresach
kwartalnych, po dokonaniu odbiorów częściowych przedmiotu umowy;
3) Faktura końcowa za wykonanie robót budowlano-montażowych, wykonanie dokumentacji
powykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w kwocie stanowiącej nie
mniej niż 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 15 ust. 1 - po dokonaniu odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy rozliczane będzie, na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę na Zamawiającego, na kwotę ustaloną w
dołączonym do faktur zestawieniu wartości wykonanych prac sporządzonym przez Wykonawcę
narastająco. Dołączone do faktury zestawienie wartości prac musi być sprawdzone przez
właściwego Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.
3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego oraz
dokumentacja powykonawcza wymagana niniejszą umową. Rozliczenie końcowe za wykonanie
przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o
protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zestawienie wartości wykonanych robót
sporządzone przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być
sprawdzone przez właściwego Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.
4. Termin zapłaty faktury to 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z
załączonymi do niej oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców o całkowitym
zaspokojeniu przez Wykonawcę ich roszczeń z tytułu wykonanych prac lub oświadczenie
Wykonawcy, że nie korzystał z podwykonawców. Brak oświadczeń podwykonawców powoduje, że
określony w niniejszym ustępie termin zapłaty nie biegnie.
5. Sposób zapłaty – przelew na konto Wykonawcy nr…………………………………………………………….
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: ………………………………………………………….
7. Wykonawca nie ma prawa do przenoszenia wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na osoby
trzecie, a także dokonywania cesji na czyjąkolwiek rzecz, w tym na zabezpieczenie kredytu
bankowego bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, wyrażonej pod rygorem
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nieważności. Powyższe postanowienie winno również każdorazowo znaleźć się na wystawianej
Zamawiającemu fakturze (częściowej lub końcowej).
8. Strony wyrażają zgodę na potrącenie z wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy każdej
wierzytelności Zamawiającego względem Wykonawcy, nawet, jeżeli nie byłaby ona wymagalna na
dzień złożenia oświadczenia o potrąceniu.
§ 18
Rękojmia za wady i gwarancja
1. Strony wspólnie ustalają, że przedmiot umowy objęty będzie rękojmią zgodnie z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, na okres ……… –
miesięcy liczonych od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca – gwarant, udziela nadto Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na
okres – ……… miesięcy liczonych od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
3. Uprawnienia i zobowiązania Stron wynikające z rękojmi określają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Uprawnienia i zobowiązania Stron wynikające z gwarancji określa Karta Gwarancyjna stanowiąca
Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego, który powinien się odbyć najpóźniej w
terminie ostatnich 30 dni obowiązującej gwarancji i zawiadomi o tym Wykonawcę.
§ 19
Kary umowne
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:
1) za zwłokę w rozpoczęciu oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do
terminów określonych odpowiednio na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 1) lub 2) umowy - w
wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy zakończony dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,15% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy za każdy zakończony dzień zwłoki, licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości
brutto przedmiotu umowy, ustalonej w § 15 ust. 1 niniejszej umowy,
4) jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż
Wykonawca lub inny niż podwykonawca bądź dalszy podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – Zamawiający jest uprawniony
do naliczenia kary umownej w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 15 ust. 1 niniejszej umowy,
5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w
wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy zakończony dzień zwłoki,
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6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1,0% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy,
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1,0% łącznego wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy,
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1,0%
łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 15 ust.1 niniejszej umowy.
2. W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 20
Ryzyko Wykonawcy
1. Za wykonanie prac zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawców przy wypełnieniu zobowiązań umownych.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawców przy usuwaniu wad lub usterek w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji.
§ 21
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić przed upływem 30dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia,
Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy za roboty
wykonane (art. 145 ustawy Pzp).
2. Poza przypadkami uregulowanymi w przepisach prawa, oraz w §14 ust. 1 pkt 2 umowy,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć
Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 3 umowy, przez złożenie oświadczenia
o odstąpieniu od umowy w następujących okolicznościach i terminach:
1) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.
Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 3 tygodni od dnia powzięcia
informacji o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
2) niewypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po
uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji umowy
zgodnie z jej wymogami i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7
dni. Powyższe uprawnienie Zamawiający może wykonać w terminie 4 tygodni od upływu 7dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
3) podjęcia przez Zamawiającego decyzji o nierealizowaniu robót budowlanych po wykonaniu
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dokumentacji projektowej. Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 2 tygodni
od dnia wykonania dokumentacji projektowej.
3. Ponadto, Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji zmniejszenia bądź cofnięcia
Zamawiającemu przyznanego dofinansowania zgodnie z Umową o dofinansowanie, na realizację
przedmiotowej umowy. Przedmiotowe uprawnienie Zamawiający może wykonać do czasu
zakończenia realizacji niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku nie będzie
uważane za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę i nie uprawnia
Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej z tego tytułu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i mienia
oraz przed wpływami atmosferycznymi,
3) Wykonawca przy udziale właściwego Inspektora Nadzoru i Zamawiającego dokona odbioru
dokumentacji projektowej, odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających
niezwłocznie, przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni usunie z placu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie należne
Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z
tytułu odstąpienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.
6. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wykonana dokumentacja projektowa,
wykonane roboty oraz materiały i urządzenia wbudowane będą uważane przez Zamawiającego za
jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.
7. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązuje się sporządzić
rozliczenie prac wykonanych w oparciu o sporządzony kosztorys, który będzie podlegał weryfikacji
przez właściwego Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
8. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi
na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a
zatwierdzonych przez Zamawiającego:
1) Kosztorys, o którym mowa powyżej, opracowany będzie w oparciu o następujące założenia:
a) ceny jednostkowe prac zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 4 ust. 15 pkt.
7 niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z obmiarów,
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej pracy w oparciu o ww. zapisy,
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako
średnie) za okres ich wbudowania.
2) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji KNR-y, nastąpi wycena indywidualna Wykonawcy, zweryfikowana
przez właściwego Inspektora Nadzoru i zatwierdzona przez Zamawiającego.
3) Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na
podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a
zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.
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§ 22
Zmiany umowy
1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) uzasadnionym przedłużeniem terminu realizacji umowy będzie:
a) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót,
b) konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
c) sytuacja niemożliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mająca wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
d) wystąpienie przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
e) działanie siły wyższej (klęski żywiołowe, zjawiska meteorologiczne np. powódź, tornado,
wichury, niewypały, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na
terminowość wykonywania robót,
f) protest społeczności lokalnej, żądania lub roszczenia,
g) zatrzymanie robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego,
h) konieczność dokonywania zmian w projektach wykonawczych,
i) w przypadku wystąpienia robót zamiennych,
j) zmiana uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
działaniem osób trzecich,
k) konieczność realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych,
l) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy,
m) opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. akty powinny zostać wydane oraz
nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
n) odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
o) wezwanie przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do
uzupełnienia przedmiotu umowy, opracowań projektowych, z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,
p) szczególnie uzasadnione trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych
dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań, które nie są następstwem
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana
nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub
zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy,
3) zmiany nazwy, adresu firmy,
4) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, polegającej na
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zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
5) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane,
polegającej na powstaniu uzasadnionej możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było
wcześniej przewidzieć,
6) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT,
8) zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polegał Wykonawca celem spełnienia
warunków udziału w postępowaniu lub zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w
Wykazie osób, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, jednak
wyłącznie w przypadku wykazania, że nowy podmiot trzeci (lub sam Wykonawca) lub nowe
osoby spełniają warunki udziału w postępowaniu, co najmniej w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego w SIWZ.
2. Zmiany może inicjować każda ze Stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej
dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) czas wykonania zmiany,
4) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. O zmianie należy
poinformować Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności
uprawniających do wprowadzenia zmiany.
§ 23
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe pozyskane przez Zamawiającego w ramach lub na potrzeby realizacji postanowień
niniejszej umowy będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, określanego dalej również jako RODO) oraz innymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli
informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Dla potwierdzenia zapoznania się z Klauzulą informacyjną, o której mowa w ust. 2 powyżej,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia według wzory stanowiącego
21

ZP/PROW/1/2020 - „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice”

Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
4. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za pomocą
której będzie realizował niniejszą umowę, której dane osobowe są lub będą przetwarzane przez
Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zwalniając tym samym
Zamawiającego z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie
z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany udostępnić
dokumentację lub przedłożyć stosowne oświadczenie (w zależności od żądania Zamawiającego)
potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych osobowych,
do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją umowy, zarówno w trakcie
jej trwania, jak i po jej ustaniu.
6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących danych osobowych, powodujących konieczność
uwzględnienia zmian lub dodatkowych informacji w informacji o przetwarzaniu danych osobowych
zawartej w Załączniku nr 1 , Zamawiający zaktualizuje jej treść i przekaże ją Wykonawcy, co nie
będzie wymagało sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
§ 24
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy Pzp, a w zakresie nieuregulowanym w
ustawie Pzp – przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i muszą być
zaakceptowane przez obie strony pod rygorem nieważności.
4. Każda ze stron zobowiązana jest do poinformowania drugiej strony o każdej zmianie swojego
adresu i innych danych kontaktowych podanych w umowie.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach (każdy na prawie oryginału), w
tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

........................................................

........................................................

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna
2. Oświadczenie Uczestnika projektu o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
3. Wzór Karty Gwarancyjnej
22

ZP/PROW/1/2020 - „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice”

Załącznik Nr 1 do umowy ZP/PROW/1/2020

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników projektu
pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice”.
Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące
przetwarzania Państwa danych osobowych.
Co to są dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie
lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich
jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
1) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w ramach zbioru „UMWO-DPO-SYZYF” oraz
zbioru „RPO WO 2014-2020” - Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu (45-082)
przy ul. Piastowskiej 14,
2) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w ramach zbioru „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” - Minister Inwestycji
i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-926) przy ul. Wspólnej 2/4,
3) na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartego
pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Zarządem Województwa Opolskiego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 nr RPOP/14/2015, Instytucja Zarządzająca powierzyła przetwarzanie danych
osobowych Spółce Prowod Sp. z o.o. z siedzibą w Kup przy ul. Rynek 4 – jako beneficjentowi.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich
przetwarzaniem możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych :
1) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod adresem e-mail: iod@opolskie.pl
2) Ministra Inwestycji i Rozwoju pod adresem e-mail: iod@miir.gov.pl
3) lub Beneficjenta pod adresem e-mail: iod@prowod.pl
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w
art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa
i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Dane będą przetwarzane przez instytucje uczestniczące w realizacji ww. projektu w zakresie
odpowiadającym ich obowiązkom, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
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informacyjno-promocyjnych, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach
archiwalnych oraz statystycznych.
Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 oraz do zbioru UMWO-DPO-SYZYF:
a) rozporządzenia ogólnego1,
b) rozporządzenia nr 1301/20132,
c) ustawy wdrożeniowej3.
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
a) rozporządzenia ogólnego1,
b) rozporządzenia nr 1301/20132,
c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania
Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji
między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i
pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.9.2014, str. 1);
d) ustawy wdrożeniowej3.
Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą w szczególności: osoby lub podmioty, którym dane
osobowe zostaną udostępnione w oparciu o umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, podmioty, którym dane
zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
upoważnienia do przetwarzania danych, podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w
realizacji Projektu, podmioty, którym Zamawiający (Beneficjent) będzie zobowiązany udostępnić dane,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym organy kontrolujące.
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz
w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 259.
3 Ustawa z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).
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Wszystkim osobom, których dane osobowe są przez nas przetwarzane przysługują odpowiednie prawa
wynikające z rozporządzenia RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
w tym:


prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,



prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne,



prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie Państwa danych jest
niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii
oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie waszych danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Informacje dodatkowe
Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
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Załącznik Nr 2 do umowy ZP/PROW/1/2020

Oświadczenie uczestnika projektu
o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości
Chróścice”.
W związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w
miejscowości Chróścice” przyjmuje do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest:
1) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w ramach zbioru „UMWO-DPO-SYZYF”
oraz zbioru „RPO WO 2014-2020” - Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu
(45-082) przy ul. Piastowskiej 14,
2) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w ramach zbioru „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” - Minister Inwestycji
i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-926) przy ul. Wspólnej 2/4.
Ponadto moje dane osobowe zostały powierzone Beneficjentowi realizującemu ww. projekt, którym
jest Spółka Prowod Sp. z o.o. z siedzibą w Kup przy ul. Rynek 4 .
2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych :
1) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod adresem e-mail: iod@opolskie.pl
2) Ministra Inwestycji i Rozwoju pod adresem e-mail: iod@miir.gov.pl
3) lub Beneficjenta pod adresem e-mail: iod@prowod.pl
3. Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu pn. „Rozbudowa
i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez instytucje uczestniczące w realizacji ww. projektu w
zakresie odpowiadającym ich obowiązkom, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz
działań informacyjno-promocyjnych, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków,
celach archiwalnych oraz statystycznych.
5. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 oraz do zbioru UMWO-DPO-SYZYF:
d) rozporządzenia ogólnego1,
e) rozporządzenia nr 1301/20132,
f) ustawy wdrożeniowej3.
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych:
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a) rozporządzenia ogólnego1,
b) rozporządzenia nr 1301/20132,
c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.9.2014, str. 1);
d) ustawy wdrożeniowej3.
6. Odbiorcami moich danych osobowych będą w szczególności: osoby lub podmioty, którym dane
osobowe zostaną udostępnione w oparciu o umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, podmioty, którym dane
zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
upoważnienia do przetwarzania danych, podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w
realizacji Projektu, podmioty, którym Zamawiający (Beneficjent) będzie zobowiązany udostępnić
dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym organy kontrolujące.
7. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji na podstawie ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Posiadam prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym przypadku nie ma
zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne
do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz
prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
9. Mam prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w chwili, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
10. Moje dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.

………………………………………..
(miejscowość i data)

___________________________________________

…………………………………………………….
(czytelny podpis uczestnika projektu)

1Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).
2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz
w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 259.
3Ustawa z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).
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Załącznik Nr 3 do umowy ZP/PROW/1/2020

KARTA GWARANCYJNA
DLA ZAMÓWIENIA PN.:

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEGO PSZOK W
MIEJSCOWOŚCI CHRÓŚCICE”
Numer zamówienia: ZP/PROW/1/2020

1. ZAMAWIAJĄCY:
PROWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup, 46-082 Kup, ul. Rynek 4,
wpisana przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 102843,
posiadająca NIP: 7541000021 oraz REGON: 530944564, a także posiadająca kapitał zakładowy
w wysokości: 68.306.810,00 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów trzysta sześć tysięcy
osiemset dziesięć złotych) – w całości pokryty.

2. GWARANT4:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

3. UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON:
§ 1.
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość prac projektowych oraz prac montażowych i robót
budowlanych wykonanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja
gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice” w oparciu o łączącą Strony umowę (przedmiot
Gwarancji).
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Gwarancji za cały przedmiot
Gwarancji określony w ust. 1.
3. Termin Gwarancji jakości wynosi …… miesięcy liczonych od dnia … …………… 20…r.
4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć
wadę fizyczną o której mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego.

4

W przypadku gdy oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i
adresy wszystkich tych Wykonawców
28

ZP/PROW/1/2020 - „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice”

§ 2.
Obowiązki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Gwarancji Zamawiający
uprawniony jest do:
1) żądania usunięcia wady przedmiotu Gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodząca w zakres przedmiotu Gwarancji była już dwukrotnie naprawiana - do
żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;
2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;
3) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i
utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub podmioty trzecie) na skutek
wystąpienia wad;
4) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy
na wolną od wad w zgodzie z postanowieniami umowy;
5) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy
na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w
pkt 4.
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Gwarancji Gwarant jest
zobowiązany do:
1) terminowego i bezpłatnego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia
wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy
wchodzącej w zakres przedmiotu Gwarancji na wolną od wad;
2) terminowego i bezpłatnego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany
rzeczy na wolną od wad;
3) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
4) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 4;
5) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć
również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Gwarancji na wolną od wad.
§ 3.
Przeglądy gwarancyjne
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 12
miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.
2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający,
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Zamawiającego oraz przedstawiciel Gwaranta.
4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawiciela nie będzie wywoływało
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żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję
przeglądową.
5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie
przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.
§ 4.
Wezwanie do usunięcia wady
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego,
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi
o niej Gwaranta na piśmie, faxem lub na adres e-mail, równocześnie wzywając go do usunięcia
ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
1) zwykłym, o którym mowa w postanowieniu § 5 ust. 1;
2) awaryjnym, o którym mowa w postanowieniu § 5 ust. 2.
§ 5.
Tryby usuwania wad
1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).
2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub
całości przedmiotu Gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla
życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody
dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki
(o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant
zobowiązany jest:
1) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego;
2) usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu
Gwarancyjnego (tryb awaryjny).
3. W przypadku nieprzystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
określonym w ust. 2 pkt. 1, awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt i ryzyko
Gwaranta.
4. Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie
strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.
§ 6.
Komunikacja
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1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
2. Komunikacja za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za
prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść faksu lub poczty elektronicznej (e-mail) zostanie
niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu lub poczty
elektronicznej (e-mail) będzie uważana za datę otrzymania pisma.
3. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji
pisemnej będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.
4. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub
likwidacje powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Bez względu na to, że jedno z postanowień niniejszej Karty Gwarancyjnej może się okazać
nieważne lub niewykonalne, pozostałe jej postanowienia zachowują swoją pełną moc prawną.
W miejsce takiego zapisu Strony mogą ustalić inne, zgodne z aktualnie obowiązującym
prawem, a jeżeli nie dojdą w tym zakresie do konsensusu – zastosowanie będą miały przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Karty Gwarancyjnej rozstrzygać będzie
rzeczowo właściwy sąd powszechny dla Zamawiającego.
5. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z
czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

4. PODPISY:

Nazwa
Wykonawcy

Miejscowość
i data

Pieczęć
Wykonawcy

Imię i nazwisko
Podpis osoby /
osoby / osób
osób
upoważnionych do upoważnionych
reprezentacji
do reprezentacji
Wykonawcy/Gwara Wykonawcy/Gwa
nta
ranta
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