REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
zamówienie realizowane w ramach projektu pt. „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim
inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierająca
zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw.”

Umowa nr ………
zawarta w dniu ….

pomiędzy:
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.
Teatralna 49
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 5993168717
REGON: 081172436
KRS: 0000497087
kapitał zakładowy w wysokości 17 680 000,00 PLN zł w całości wpłacony (pokryty)
reprezentowaną przez:
…………………….
………………………
zwaną dalej „Zamawiającym"
a
……………………………………………………………………………………..
..................................... ,NIP ......................................... REGON ..............................................
- reprezentowana przez:
………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą"
Przedmiotowa umowa została zawarta w wyniku dokonania wyboru jako najkorzystniejszej
oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 - zwanej dalej „PZP").

Strona 1 z 25
Projekt „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych
usług dla lubuskich przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020, Oś
Priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”, Działanie 1.2. „Rozwój przedsiębiorczości ”Umowa nr RPLB.01.02.00-08-0003/19-00.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót
budowlanych polegających na realizacji zamówienia pod nazwą: REMONT I PRZEBUDOWA
BUDYNKU BIUROWEGO, zamówienie realizowane w ramach projektu pt. „Stworzenie w
Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego
platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla
lubuskich przedsiębiorstw, zwanego dalej „Przedmiotem Umowy".
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy, sposób realizacji oraz warunki wykonania
Przedmiotu Umowy określają następujące dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami tj. dokumentacją
projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwana dalej
„SIWZ"),
2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
3) niniejsza Umowa
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego Przedmiot Umowy,
a Zamawiający zobowiązuje się odebrać Przedmiot Umowy i zapłacić wynagrodzenie, na
zasadach określonych w Umowie.
§2 Terminy
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie od dnia podpisania umowy do ……….
(14 miesięcy od daty zawarcia umowy).
Za termin wykonania uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru
robót, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru pod warunkiem, iż w wyniku tego
zgłoszenia zostanie dokonany odbiór.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
3. Wykonawca przedłoży w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, harmonogram
rzeczowo – finansowy, uzgodniony z Zamawiającym. Harmonogram będzie zawierał
rozbicie wartości na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Zamawiający nie później niż
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy wskaże Wykonawcy elementy robót niezbędne
do wykonania w pierwszej kolejności.

§3 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom z zachowaniem
zasad określonych w art. 143b PZP oraz w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Przez umowę o
podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym,
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część
zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem
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(podwykonawcą) a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy siłami własnymi oraz/lub przy pomocy
podwykonawców w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że
powierza do wykonania przez podwykonawców następujące części Przedmiotu Umowy
(części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie
z treścią oferty):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także na warunkach ustalonych w SIWZ i w
Umowie,
2) posiadanie w stosunku do użytych materiałów atestów, certyfikatów, aprobat
technicznych, świadectw jakości i innych dokumentów potwierdzających ich właściwą
jakość i możliwość zastosowania w budownictwie. W przypadku powzięcia przez
Zamawiającego jakichkolwiek wątpliwości co do jakości zastosowanego materiału lub
nie przedstawienia przez Wykonawcę badań stosowanego materiału, Zamawiający ma
prawo na koszt Wykonawcy zlecić poddanie ich badaniom laboratoryjnym, o których
wyniku powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3) wykonanie Przedmiotu Umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry posiadającej
wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonywania
robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy,
4) przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
5) odpowiedniego oznakowania, zabezpieczenia i przygotowania terenu budowy,
6) wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu,
7) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego przez Kierownika budowy i dostarczenie Zamawiającemu jego
kopii przed przystąpieniem do wykonywania robót,
8) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robót (Kierownika budowy i
kierowników robót branżowych),
9) utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych
materiałów, odpadków oraz śmieci,
10) wywóz i utylizacja na koszt własny: nadmiaru gruntu, gruzu, odpadów i innych
materiałów nieprzydatnych,
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11) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
12) przestrzeganie zasad ochrony środowiska,
13) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 797) ,
14) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót zamiennych lub robót
dodatkowych,
15) prowadzenie dziennika budowy,
16) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej Zamawiającemu po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
17) zapewnienie codziennej (w dniach pracy) obecności Kierownika Budowy na placu
budowy, potwierdzonej wpisem na listę obecności, znajdującej się w siedzibie
Zamawiającego lub wyznaczonym przez niego miejscu.
4. Wszystkie materiały, urządzenia i narzędzia niezbędne do zrealizowania Przedmiotu
Umowy zapewnia i dostarcza Wykonawca, na swój koszt i ryzyko.
5. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały budowlane, które zapewnia Wykonawca,
wykorzystane w celu realizacji Przedmiotu Umowy, muszą być nowe, dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodne z obowiązującymi normami i przepisami
ustawy o wyrobach budowlanych oraz muszą spełniać wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy. W razie uchybienia temu
obowiązkowi, Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do uporządkowania
trenu budowy, może zlecić te prace podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonawstwo zastępcze).
7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i utrzymywać w toku wykonywania Umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej polegającej na wykonywaniu robót budowlanych oraz od następstw
nieszczęśliwych wypadków na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość umowy.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmować będzie również
odpowiedzialność za straty i uszkodzenia w mieniu osób trzecich, uszkodzenia ciała lub
śmierć, osób trzecich będących następstwem wykonywania Umowy przez Wykonawcę.
Ubezpieczenie będzie obejmowało swym zakresem każdą ze Stron Umowy oraz
podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opłaconą polisę lub inny
dowód ubezpieczenia, przed dniem przekazania terenu budowy.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży dowodu ubezpieczenia, a wcześniejsza polisa
wygasła, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do ubezpieczenia Wykonawcy i
potrącenia składki ubezpieczeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
oświadcza, że wyraża zgodę.
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9. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy
o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów
kodeksu pracy w rozumieniu art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
(Dz.U. 2020 poz. 1320), w szczególności:
- pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy;
10. Obowiązek określony w ust. 9 dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób
wykonujących wskazane wyżej czynności.
11. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu
wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że osoby te są
zatrudnione na umowę o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu w
przypadku każdorazowej zmiany składu osób zatrudnionych oraz przekazania
Zamawiającemu takiej aktualizacji nie później niż 5 dni od dnia dokonania takiej zmiany.
12. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni
od daty wezwania jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na umowę
o pracę osób wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 10.
13. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
 dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
 datę złożenia oświadczenia,
 wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz ich imion i
nazwisk,
Strona 5 z 25
Projekt „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych
usług dla lubuskich przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020, Oś
Priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”, Działanie 1.2. „Rozwój przedsiębiorczości ”Umowa nr RPLB.01.02.00-08-0003/19-00.

 rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu wykonywanych czynności przy
realizacji zamówienia,
 podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej w §12 ust. 1 lit i) niniejszej Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 9 czynności.
16. Wykonawca będzie prowadził prace z zapewnieniem funkcjonowania bez zakłóceń hali nr
2 (własność Gorzowskiego Rynku Hurtowego). Przejście do hali nr 2 znajduje się w
remontowanym budynku biurowym.
17. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji robót do zabezpieczenia
możliwości wejścia do Hali nr 2 dla klientów.
18. Wykonawca nie później niż 7 dni po zawarciu umowy przedstawi Zamawiającemu
Kosztorys Wykonawczy – szczegółowy, zawierający szacowane ilości robót oraz ich
wartości, w układzie działów i ich wartości ryczałtowej zgodnej z załączoną do oferty
TECR. Kosztorys będzie miał wyłącznie charakter pomocniczy do określenia przez
Inspektora Nadzoru wartości płatności częściowych. Niezłożenie kosztorysu w
wymaganym terminie skutkować będzie określeniem wartości rozliczeń częściowych na
podstawie elementów skończonych określonych w TECR.
19. Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą opracuje i przekaże Zamawiającemu
instrukcję konserwacji, serwisowania oraz obsługi instalacji i urządzeń.
Po okresie gwarancyjnym Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualny wykaz
autoryzowanych serwisów tych urządzeń. Warunki konserwacji i naprawy,
z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności, wraz
z harmonogramem wszystkich czynności i przeglądów i książki gwarancyjne urządzeń.
(Wykonawca jako udzielający gwarancji zachowuje oryginały tych dokumentów,
Wykonawca przekazuje kserokopie tych dokumentów),spis adresów nazw wykonawców
poszczególnych elementów robót wraz z danymi kontaktowymi do osób
odpowiedzialnych za realizację umów.
20. Powyższe uregulowania dotyczą również dalszych podwykonawców.
§ 4 Obowiązki Zamawiającego
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Zamawiającego należy:
Strona 6 z 25
Projekt „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych
usług dla lubuskich przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020, Oś
Priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”, Działanie 1.2. „Rozwój przedsiębiorczości ”Umowa nr RPLB.01.02.00-08-0003/19-00.

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie
określonym w § 2 ust. 2 Umowy,
2) wyznaczanie terminów odbiorów zgodnie z postanowieniami Umowy,
3) przystępowanie do odbiorów w wyznaczonym terminie,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości i w terminie określonym Umową.
2. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:
a. ……………………………………… – inspektor branży …………………,
b. ……………………………………… – inspektor branży …………………,
c. ……………………………………… – inspektor branży …………………,
d. ……………………………………… – inspektor branży …………………,
jednocześnie ustanawia się ………………………………… koordynatorem inspektorów
nadzoru.
§ 5 Wynagrodzenie
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego)
w wysokości ............................... zł brutto ( słownie : .............. ), na które składają się
elementy ceny wymienione w załączonej do oferty Wykonawcy Tabeli Elementów Ceny
Ryczałtowej (TECR):
a) wynagrodzenie netto w wysokości .............. zł ( słownie .............. )
oraz
b) podatek od towarów i usług w wysokości ........................ zł.( słownie :.......................)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj.: obejmuje
wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji określonych części przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymaganiami SIWZ w tym w szczególności: wynagrodzenie za
roboty budowlane oraz prace towarzyszące, koszt materiałów i urządzeń, koszty
transportu, składowania, zagospodarowania odpadów, ewentualne podatki i opłaty
administracyjne, koszty pobytu na terenie budowy pracowników, Kierownika Budowy,
oraz kierowników robót branżowych podczas prowadzenia danych etapów prac, koszt
zapewnienia i utrzymania w okresie realizacji robót zaplecza budowy wraz z
pomieszczeniem dla potrzeb Inspektora Nadzoru. W ramach wynagrodzenia
ryczałtowego wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością
wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy.
3. Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych za elementy
robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym i potwierdzone w protokołach
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

odbioru częściowego oraz na podstawie faktury końcowej i protokołu odbioru
końcowego.
Zastrzega się, iż płatności, jak i odbiory następować mogą jedynie dla skończonych
elementów TECR lub części robót określonych Kosztorysem Wykonawczym. Wartość
płatności częściowych zatwierdza Inspektor Nadzoru wg faktycznego stopnia
zaawansowania robót.
Płatności przejściowe będą należne wykonawcy po dokonaniu Odbioru częściowego, przy
czym płatności przejściowe będą realizowane nie częściej niż raz na dwa miesiące przy
jednoczesnym uzyskaniu minimalnej kwoty płatności przejściowej większej niż 500
000,00 zł netto oraz wyłącznie dla robót wykonanych i odebranych przez Inżyniera
Kontraktu.
Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru częściowego i dokumentami,
o których mowa w ust. 9, z zastrzeżeniem, iż suma wartości płatności częściowych nie
może przekroczyć 90% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej,
wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie
płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z
protokołem odbioru końcowego i dokumentami, o których mowa w ust. 9.
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
Wykonawca dołącza do faktury kopię protokołu odbioru częściowego/końcowego
podpisanego przez obie strony oraz dowody zapłaty wynagrodzenia należnego
zaakceptowanym przez Zamawiającego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
z tytułu wykonania robót budowlanych, których dotyczy dana faktura oraz dowody
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy dostaw lub usług, którzy zawarli
z Wykonawcą umowę przedłożoną Zamawiającemu.
Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności
pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary
umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty
ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku
z Wykonaniem Zastępczym.
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu:
 jest rachunkiem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej
płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106)
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 nie jest rachunkiem, dla którego prowadzony jest rachunek VAT (zgodnie
z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie).
12. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w
ust. 11 jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2357) prowadzony jest rachunek VAT to:
 Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności wynikające z umowy za
pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment).
 podzieloną płatność (split payment) stosuje się wyłącznie przy płatnościach
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu dla
czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem
VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub
opodatkowane stawką 0%.
 Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego
płatności w systemie podzielonej płatności (split payment)”.
§ 6 Podwykonawstwo robót budowlanych
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedstawionym projektem
umowy. Umowa musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna zawierać:
1) oznaczenie podwykonawcy (imię nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby,
oznaczenie rejestru lub ewidencji, do której jest wpisany, dane rejestrowe, oznaczenie
osób upoważnionych do reprezentacji podwykonawcy),
2) realizowany przez podwykonawcę zakres robót budowlanych, oznaczony za pomocą
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy,
3) określenie wysokości oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczałtowe, kosztorysowe)
należnego podwykonawcy, oraz wskazanie rachunku bankowego na jaki będzie
przekazywane wynagrodzenie z tego tytułu,
4) zobowiązanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczeń wyłącznie przelewem
bankowym,
5) zakaz zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami bez zgody
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
6) obowiązek zapłaty przez podwykonawcę kary umownej w przypadku naruszenia
zakazu o którym mowa w pkt. 5 ,
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7) zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej,
8) obowiązek poinformowania podwykonawcy o terminie odbioru częściowego/
końcowego robót wykonanych przy udziale podwykonawcy oraz umożliwienie
podwykonawcy uczestnictwa w czynności odbioru,
9) obowiązki Wykonawcy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy w terminie określonym w ust. 2 pkt 7:
a) zobowiązanie Wykonawcy do złożenia Zamawiającemu polecenia przekazu na
rzecz podwykonawcy (w rozumieniu art. 9211 Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia
należnego podwykonawcy lub
b) zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia z podwykonawcą umowy przelewu
wierzytelności
przysługującej
Wykonawcy
względem
Zamawiającego,
w części odpowiadającej wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
3. Zamawiający składa w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni
od otrzymania projektu umowy w przypadku gdy:
1) projekt nie spełnia wymagań określonych w ust. 2,
2) wysokość wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokość
wynagrodzenia za daną część robót przewidzianego w umowie pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą lub łączna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawców przekracza wysokość wynagrodzenia za zakres robót
przeznaczonych do wykonania, a określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie określonym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.
5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zawartej
z podwykonawcą, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
6. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy umowa nie spełnia wymagań
określonych w ust. 2. oraz w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2, w terminie 7 dni od
otrzymania kopii umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
7. Niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu ani sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane oznacza akceptację danego podwykonawcy oraz
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możliwość dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy, w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty.
8. Przepisy ust. 1- 7 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców zamówienia na
roboty budowlane oraz do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami robót
budowlanych.
9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo robót
budowlanych.
10. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań
dotyczących podwykonawstwa, określonych niniejszą Umową, nie dają rękojmi
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z placu budowy, jeżeli
działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszają
postanowienia niniejszej Umowy.
§ 7 Podwykonawstwo dostaw lub usług
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od
zawarcia tej umowy, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Wyłączenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej
niż 50 000 zł. ,
2. Umowa z podwykonawcą dostaw lub usług powinna przewidywać termin płatności
wynagrodzenia za wykonane usługi lub dostawy nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub usługi. Jeżeli umowa nie spełnia tego warunku, zamawiający informuje o
tym wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty
wynagrodzenia, pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 12
ust. 1 pkt 1 lit. g Umowy.
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
4. Przedłożenie Zamawiającemu kopii umowy, o której mowa w ust. 1 z zachowaniem
7 dniowego terminu umożliwia Zamawiającemu dokonanie bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy dostaw lub usług w przypadku uchylenia się przez
Wykonawcę od obowiązku zapłaty.
5. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.

1.

2.

3.

4.

§ 8 Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego zaakceptowanemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który
zawarł zaakceptowaną przez Zmawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwia Wykonawcy zgłoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w
terminie 7 dni od doręczenia wykonawcy stosownej informacji. Zamawiający podejmuje
decyzję w przedmiocie dokonania bezpośredniej zapłaty, po wszechstronnym rozważeniu
stanowiska przedstawionego przez podwykonawcę i Wykonawcę.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§9 Odbiory
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe,
3) odbiór końcowy,
4) odbiory gwarancyjne.
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2. Zamawiający przystępuje do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu
w terminie 2 dni roboczych ( tj. przypadających od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę, a w przypadku
odbiorów wymagających powołania komisji z udziałem osób trzecich, w terminie 3 dni
roboczych.
3. Zamawiający wyznaczy datę odbioru częściowego lub końcowego w ciągu 14 dni od daty
pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru i
potwierdzenia tego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Po zakończeniu całości robót określonych w Umowie kierownik budowy wyznaczony przez
Wykonawcę zgłasza zakończenie robót w dzienniku budowy; Wykonawca przesyła
zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru oraz przekazuje kompletny operat kolaudacyjny. Operat
kolaudacyjny zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
oraz potwierdzeniem projektanta, inwentaryzację powykonawczą wraz ze szkicami
geodezyjnymi dla każdego lokalu, dziennik budowy (oryginał i kopię), deklaracje
zgodności, aprobaty techniczne i inne atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
protokoły prób, badań i sprawdzeń, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
5. Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą sporządzi dokumentację instalacji
kablowej uwzględniając wszelkie, trasy kablowe i rzeczywiste rozmieszczenie punktów
przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z
pomiarów torów sygnałowych. Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w
panelach krosowych.
6. Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą sporządzi szczegółowe schematy
elektryczne dotyczące wszystkich instalacji elektrycznych, w tym wszystkich szaf i
rozdzielni sterowniczych.
7. Szczegółowe wymogi dotyczące wykonania dokumentacji powykonawczej:
a) Język wykonania: polski;
b) Ilość: 3 egz. wersji papierowej i 3 egz. wersji elektronicznej. Egzemplarze w wersji
elektronicznej zestawione osobno od wersji papierowej jako 3 komplety. Na każdej
płycie CD opis jej zawartości oraz do każdego kompletu płyt spis zawartości zestawu.
Format plików –nieedytowalne, preferowane PDF;
c) Oprawa: twarda
d) Wszystkie części Projektów powykonawczych powinny stanowić spójną całość.
Wymagane jest oznakowanie wszystkich tomów, stron, również rysunków. Całość
projektów powinna mieć jedną datę ostatecznej edycji (nawet w przypadku, jeżeli jej
fragmenty były przekazywane podczas odbiorów częściowych).
e) W projektach powykonawczych nie wymagane są obliczenia techniczne jeżeli nie
wpływają one w żaden sposób na zmianę parametrów technicznych dotyczących
instalacji, pomieszczeń, urządzeń itp.
f) Projekty powykonawcze będą posiadać wszelkie drobne zmiany w stosunku do
Projektów wykonawczych uzgodnione w trakcie realizacji robot z Zamawiającym w
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formie notatek służbowych ze spotkań, rad budowy, rysunków, szkiców i innych
podobnych dokumentów, dotyczy to wszystkich branż.
g) Projekt powykonawczy będzie podpisany przez sporządzającego tj. kierownika
budowy lub kierownika robót danej branży oraz zatwierdzony przez inspektora
nadzoru oraz projektanta danej branży sprawującego nadzór autorski. Ponadto będzie
zawierać klauzulę „Dokumentacja Powykonawcza lub Projekt powykonawczy” na
każdej stronie opracowania.
h) Każdy z Projektów powykonawczych będzie zawierać numerację stron i oświadczenie
o jej kompletności w zakresie od strony .... do strony .... Podpisane przez
sporządzającego projekt,
i) Oznaczenie segregatorów winno zawierać:
a. Nazwę zrealizowanej inwestycji i rok jej realizacji
b. Nazwę firmy realizacyjnej – Wykonawca i podwykonawcy
c. Numer grupy i nazwę dokumentów.
d. Branżę w przypadku Projektów powykonawczych
e. Segregatory będą w różnych kolorystyce /jednakowej tematycznie/, będą opisane
na grzbietach pismem maszynowym o maksymalnie dużej czcionce, forma opisu
będzie jednakowa dla wszystkich segregatorów, ponadto będą posiadać np. numer
i podnumer tomu tożsamy ze spisem treści całości dokumentacji projektowej.
Segregatory powinny uwzględniać logotypu UE zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego.
8. Zamawiający, po stwierdzeniu zakończenia robót objętych Umową i sprawdzeniu
kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego zawiadamia Wykonawcę o
wyznaczonej dacie odbioru końcowego.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego / końcowego zostaną stwierdzone wady,
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
a) ale umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, może
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od
Umowy w terminie 14 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie lub żądać od
Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy bez wad, bez względu na koszty.
6. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są w celu odbioru robót związanych z usunięciem
wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiający
w terminie 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.
7. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez
Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.
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4.
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7.
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9.

§ 10 Rękojmia za wady i gwarancja jakości
Wykonawca zgodnie z treścią oferty udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz
gwarancji jakości wykonania Przedmiotu Umowy na okres …… miesięcy od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru robót przeprowadzonego w trybie
przewidzianym w § 9.
W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do
bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego. Zgłoszenia wad Zamawiający będzie dokonywał pisemnie lub mailem (email:….). W przypadku, jeżeli usunięcie wad wymaga dłuższego czasu, co jest
uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy termin usuwania wad i usterek.
Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy udzielonej
gwarancji jakości.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy również po okresie
gwarancji jakości lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed
upływem okresu gwarancji jakości lub rękojmi.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa
w ust. 2 bądź po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie
Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad Zamawiający może potrącić z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już
dwukrotnie naprawiana Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany tej rzeczy na
nową, wolną od wad.
Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas niezbędny na usunięcie wad, w zakresie części
Przedmiotu Umowy.
Warunki gwarancji:
a) wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia
mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z
błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego
przedmiotu zamówienia,
b) w okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające
wpływ na trwałość gwarancji producenta,
c) uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w
miejscu ich montażu, w przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać
staraniem i na koszt Wykonawcy,
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d) Zamawiający wyznaczy ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela
Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie, o terminie
przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem.

1.

2.

3.

4.

1.

§ 11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Na zabezpieczenie roszczeń służących na podstawie niniejszej Umowy Zamawiającemu
przeciwko Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
Umowy oraz z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w formie ____________________________.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
________________PLN, (słownie ________________________złotych: ), tj. 5%
wynagrodzenia brutto podanego w ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w
następujących terminach:
70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane,
30% wartości zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.
Za dzień wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
będzie uważany dzień dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego Przedmiotu
Umowy.
§ 12 Kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach
i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
określonego w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy, za każdy dzień
zwłoki,
b. z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym,
odbiorze końcowym lub okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości
0,2 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a)
niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad,
c. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wynagrodzenia netto
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy,
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d. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo robót budowlanych lub projektu zmiany tej umowy
w wysokości 1000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia,
e. z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000,00
zł, za każdy przypadek naruszenia,
f. w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, który nie został zgłoszony
Zamawiającemu na zasadach określonych niniejszą umową, w wysokości 10.000
zł za każdy stwierdzony przypadek,
g. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy
przypadek naruszenia,
h. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, usługi i dostawy w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy w wysokości 1.000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia,
i. za każdy dzień nieuzasadnionej nieobecność Kierownika Budowy na Placu
Budowy – 1.000,00 zł.
j. Zamawiający może naliczyć kary umowne za niedopełnienie wymogu
zatrudniania Pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania
Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy,
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę;
k. za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 16 i 17 – 2.000 zł, za
każdy przypadek naruszenia.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a. z tytułu zwłoki w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit .a) niniejszej Umowy, za każdy
dzień zwłoki, liczony od dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 2
Umowy,
b. z tytułu zwłoki w wyznaczeniu terminu odbioru w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) Umowy, za
każdy dzień zwłoki, liczony od dnia po upływie terminu określonego w § 9 ust. 3
Umowy,
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3.

4.

5.

c. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 5% wynagrodzenia netto
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy.
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne, Stronom
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, za rzeczywiście
doznaną szkodę na zasadach ogólnych.
Zamawiający może dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę.
Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed
złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

§ 13 Zmiana Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści
Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę.
3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 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.
5) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w pełni przedmiotu
umowy, a także na podstawie protokołu konieczności robót zaniechanych
określającego zakres rzeczowo-finansowy robót zaniechanych lub niewykonanych,
6) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku konieczności zmiany sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na błędy w dokumentacji projektowej lub
odmiennego niż zakładano w dokumentacji projektowej stanu technicznego
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elementów budowli, które ujawniły się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
koniecznego do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
– jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość kosztów wykonania Przedmiotu Umowy,
7) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania prac lub
zastosowania materiałów nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia ze względu na
błędy w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej - jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość kosztów wykonania Przedmiotu
Umowy.
8) jeżeli w trakcie realizacji prac zaistnieje konieczność realizacji robót dodatkowych nie
objętych zamówieniem podstawowym, Wykonawca powinien dokonać wyceny tych
robót za pomocą kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o czynniki
cenotwórcze wskazane w kosztorysie wykonawczym.
9) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 8,
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inwestora Zastępczego kalkulację Ceny
tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen
publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.
10) kalkulacje wymienione w pkt 8 i 9 podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
11) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów
możliwa jest w następujących przypadkach:
a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,
b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany
przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania
Przedmiotu Umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwoleń, uzgodnień,
c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego
poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne
podmioty,
d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę
lub finansowanie zamówienia,
e) w przypadku zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających
prowadzenie robót budowlanych np. huragan, gradobicie, ulewny deszcz, śnieg,
mróz trwający dłużej niż 7 dni. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest
zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a
następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,
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f)

w przypadku zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a instytucją
współfinansującą mającej wpływ na terminy realizacji przedmiotu Umowy, przy
czym zmiana taka może być zainicjowana wyłącznie przez Zamawiającego,
g) w przypadku zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Zleceniobiorcą
robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, których wykonanie może mieć
wpływ na termin realizacji robót objętych niniejszą umową, przy czym zmiana taka
może być zainicjowana wyłącznie przez Zamawiającego,
h) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej,
12) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w
następujących przypadkach:
a) wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż
zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa,
b) zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu
widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających
realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie,
utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność
Przedmiotu Umowy,
c) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej.
13) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę
Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
14) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę
Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie
przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej.
Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z
podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu
ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w
szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej
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wysokość płacy minimalnej.
15) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o
zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo po zmianie zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany
zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o
których mowa w ust. 1 pkt. 3 lub 4 niniejszego paragrafu.
16) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt
1), 2), 3) i 4) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeszcze nie
wykonano.
17) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
na zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy należy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
2.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit b-f termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie
dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia
zaistniałych przeszkód.
3.
Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie niedotyczącym istotnych
postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, a w szczególności:
a) zmian redakcyjnych Umowy,
b) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni
praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,
c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
4.
Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na wniosek Wykonawcy
z uwagi na istotne okoliczności, uniemożliwiające realizację zamówienia przez te
osoby. Warunkiem dokonania powyższej zmiany jest spełnienie warunków
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5.

postawionych na etapie postępowania przetargowego, a w przypadku Kierownika
Budowy legitymowanie się nie mniejszym doświadczeniem, niż wskazane w ofercie.
Akceptacja wniosku Wykonawcy nie jest obowiązkiem Zamawiającego i zastrzega on
możliwość nieudzielenia zgody.
Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą
z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w
szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

§ 14 Odstąpienie od umowy
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, w art.
145 PZP oraz w art. 143c ust. 7 PZP przez cały okres obowiązywania Umowy przysługuje im
prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach:
1) Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionych przyczyn odbioru robót,
2) Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych
przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie
kontynuuje ich przez 20 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego.
3) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca realizuje
roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z niniejszą umową,
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiającego pomimo wezwania przez Zamawiającego do należytego
wykonania robót, a także w przypadku, gdy Wykonawca naruszy w sposób
rażący
obowiązujące
przepisy
prawa
i
normy
w zakresie budownictwa
2. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji
o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w
formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie. Odstąpienie nie jest możliwe po wykonaniu umowy.
3. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy;
2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych
i zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada.
4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiający jest obowiązany do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za
wykonany zakres robót do dnia odstąpienia.
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2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
5. Odstąpienie od umowy (zarówno na podstawie przepisów ustaw, jak i umowne) będzie
odstąpieniem ze skutkami na przyszłość odnoszącym się do niezrealizowanych świadczeń
(odstąpienia ex nunc)

§ 15 Dane Osobowe
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym 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 (dalej
„RODO”).
2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób
fizycznych - zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park
Naukowo Przemysłowy Sp. z o. o z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 49, 66400 Gorzów Wlkp. tel. ……………... faks ……………..
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym
Parku Naukowo Przemysłowym Sp. z o. o z siedzibą w Gorzowie Wlkp. - jest ………..
email: ……………………….
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu:
a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,
c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy,
d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także
w celu
dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających
z niniejszej
umowy,
e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty,
f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania;
4) odbiorcami danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie
obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego,
w szczególności podmioty świadczące usługi audytowe, usługi doradcze, usługi
nadzoru inwestorskiego;
c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych
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z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w tym:
- podmioty świadczące pomoc prawną,
- podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,
- podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, o którym mowa
w §1 ust. 1 niniejszej umowy, okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do
dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw z tytułu realizacji umowy oraz przez
okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, a także przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z
art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia
17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;
6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w innych
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora
niezgodnie z przepisami RODO;
8) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest
warunkiem zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli
należytego wykonania umowy; konsekwencją niepodania danych będzie
niemożność zawarcia i realizacji umowy;
9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w
szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe,
stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności, dane wynikające
z umów o pracę oraz z innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez
Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
11) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od
osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca;
12) Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych
osobowych (w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić
oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie
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stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO.
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać
Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dowodów zatrudnienia osób na
umowę o pracę, wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do
realizacji umowy oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia osób
skierowanych do realizacji umowy. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3 poniżej.
3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby
fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie,
że dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę),
2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego,
3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

§ 16 Postanowienie końcowe
Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy
jest …………………. nr telefonu …………
e-mail……………..
, oraz Inspektor Nadzoru
__________________
nr
telefonu
_____________
e-mail
___________________________
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy jest
nr telefonu e-mail
Wykonawca powierza funkcję kierownika budowy ............., uprawnienia budowlane do
nr ...........
Strony zobowiązane są informować się niezwłocznie o zmianie danych adresowych i
rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja wysłana
na ostatni znany adres Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.
Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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