
 

   

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Nr referencyjny  DZ/02/19  ………… 
 

WZÓR UMOWY  

/........../2018 

 

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, 

zgodnej z Common Criteria,  na poziomie do EAL7 ”  

zwana dalej „Umową” 

zawarta w dniu ……… 2019 r. pomiędzy:  

Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (kod 

pocztowy: 04-894), przy ul. Szachowej nr 1, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy KRS, pod numerem 0000023097, NIP 525-000-93-12, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Jerzego Żurka – Dyrektora Instytutu Łączności, 

Lilianę Lejman – Głównego Księgowego, 

a 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………...……………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

zwanymi dalej indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 

Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Adaptacja 

pomieszczeń na potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z 

Common Criteria, na poziomie do EAL7 ”, w formule „zaprojektuj i wykonaj” na wybór 

Wykonawcy zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego zgodnie z 

zasadami określonymi w Ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z 

późn. zm.) i opisanymi w SIWZ. 
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1. W wyniku przeprowadzonego postępowania, oferta złożona przez Wykonawcę została 

wybrana jako najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert wskazanych w 

SIWZ; 

2. Wykonawca oświadcza, że:  

1) posiada zdolność do zawarcia umowy; 

2) umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie; 

3) zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub 

zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku 

wiążącego Wykonawcę. 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem prawa prawidłowo 

utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, a 

także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie 

postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, układowego lub naprawczego. 

4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

należytego wykonania Umowy oraz środki konieczne do wykonania umowy, a jego 

sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z 

umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, przedmiotem robót i 

miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia robót są mu znane. 

6. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o „Common Criteria”, należy przez to rozumieć 

„Common Criteria for Information Technology Security Evaluation” stanowiące 

międzynarodową normę (ISO/IEC 15408) oceny bezpieczeństwa informatycznego. 

 

§ 1  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. „Adaptacja 

pomieszczeń na potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z 

Common Criteria na poziomie do EAL7” w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie 

Badawczym przy ul. Szachowej 1 w Warszawie na potrzeby realizacji projektu „Krajowy 

schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT 
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zgodny z Common Criteria” (KSO3C), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju w ramach programu CyberSecldent, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 

CYBERSECIDENT/381282/II/NCBR/2018, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” ogłoszoną w ramach postępowania prowadzonego przez 

Zamawiającego pod numerem DZ/02/19 . 

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie projektu; 

2) prace demontażowe zbędnych instalacji; 

3) dostosowanie pomieszczeń laboratorium służącego do ocen bezpieczeństwa do 

wymogów Common Criteria, na poziomie do EAL7 zgodnie z opracowanym projektem, 

4) dostosowanie funkcjonującego w Instytucie systemu zasilania energetycznego do 

wymagań laboratorium; 

5) dostawę, instalację, skonfigurowanie i uruchomienie: 

a) systemu gwarantowanego zasilania, 

b) systemu klimatyzacji precyzyjnej, 

c) systemu monitoringu parametrów środowiskowych, 

d) elektronicznych systemów zabezpieczeń: 

− (SSWiN) - System Sygnalizacji Włamania i Napadu,  

− (VSS) - Video Surveillance System – Wizyjny System Dozorowy  

− (SKD) - System Kontroli Dostępu, 

− (SSP) – System Sygnalizacji Pożarowej. 

6) dostosowanie pomieszczeń laboratorium do prawidłowego działania wyżej 

wymienionych w pkt. 5 instalacji; 

7) zintegrowanie instalacji laboratorium z instalacjami funkcjonującymi w Instytucie w 

zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz wymagań dla laboratorium; 

8) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu w formie papierowej oraz formie 

elektronicznej (edytowalnej, kopiowalnej i wyszukiwalnej) na nośniku typu pendrive lub 

karcie SD/microSD dokumentacji projektowej oraz wykonawczej i powykonawczej; 

9) Wykonanie niezbędnych testów i pomiarów zrealizowanych instalacji. 

10) przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego dotyczącego prawidłowej i 

bezpiecznej eksploatacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i systemów. W szkoleniu 

może wziąć udział do 10 pracowników Zamawiającego. Szkolenie musi się odbyć w 

siedzibie Zamawiającego. 



 
Projekt: „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów 

IT zgodny z Common Criteria” (KSO3C) 
 

Projekt realizowany w ramach programu NCBiR  „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość” Nr Umowy: 
CYBERSECIDENT/381282/II/NCBR/2018 

Strona: 4 z 28 

 

3. Zakres prac wskazany w ust. 2 pkt 2)-11) są określane dalej terminem „Roboty”. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu 

Zamówienia określonego w §1 oraz jest zobowiązany do: 

1) zapewnienia należytej jakości projektu, jakości wykonanych robót, bezpieczeństwa 

wszelkich czynności i operacji na terenie budowy, metod budowy, metod użytych przy 

przebudowie oraz za ich zgodności z dokumentacją stanowiącą integralną część SIWZ i 

prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym 

wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami; 

2) stosowania podczas realizacji robót objętych Przedmiotem Zamówienia wyłącznie 

wyrobów nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z 

dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 

r., poz. 1570 z późn. zm.);  

3) okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w stosunku do 

wskazanych wyrobów, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi  

normami; 

4) do niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią; 

5) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym oraz BHP; 

6) pisemnego powiadamiania Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym – z 

wyprzedzeniem co najmniej 7 dni; 

7) przekazania Zamawiającemu certyfikatów na znaki bezpieczeństwa, certyfikatów 

zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane; 

8) przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w dwóch 

egzemplarzach najpóźniej w dniu odbioru robót budowlanych; 
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9) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

instrukcjami i przepisami prawa oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz 

ponoszenia kosztów zużycia wody, energii i innych mediów, jeżeli takie istnieją; 

10)  naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie realizacji robót 

budowlanych oraz szkód wynikających z wadliwego wykonania robót, ujawnionych w 

okresie gwarancji jakości; 

11)  ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji i urządzeń, a szkody wyrządzone podczas realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt; 

12)  bieżącego oczyszczenia i usunięcia materiałów powstałych w czasie robót budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją Przedmiotu 

Zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i 

kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu zamówienia kierownika robót budowlanych.  

4. We wszystkich pozycjach, gdzie w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub innych 

dokumentach podano przy określeniu wyrobów lub technologii nazwy własne lub 

pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania i wyroby równoważne. Za równoważne 

Zamawiający przyjmuje technologie i wyroby budowlane spełniające wymagania 

określone dla nich w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub innych dokumentach.  

5. Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Zamówienia. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i 

eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia leży 

po stronie  w ramach wynagrodzenia Wykonawcy.   

 

§ 3 

ZASADY REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Zamawiający, w terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej 

wymaganej od Wykonawcy, winien zgłosić uwagi i zastrzeżenia do niej w formie pisemnej. 

Brak uwag i zastrzeżeń w tym terminie uznaje się za akceptację dokumentacji projektowej 

wymaganej od Wykonawcy. 

2. Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia 
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i/lub wyjaśnienia oraz przedstawienia zmodyfikowanej dokumentacji projektowej 

wymaganej od Wykonawcy w terminie kolejnych 7 dni. 

3. Po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji projektowej wymaganej od Wykonawcy, 

Zamawiający będzie miał prawo jej ponownego sprawdzenia i analizy stosownie do 

postanowień ust. 1. W przypadku ponownego zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez 

Zamawiającego stosuje się postanowienia ust. 2. Procedura może być powtarzana do czasu 

braku uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  

4. W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o braku uwag lub 

zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wymaganej od Wykonawcy w terminie do 14 dni od 

daty ich przekazania, lub też braku informacji w tym terminie, uznaje się dokumentację 

projektową za zaakceptowaną. Będzie to podstawą przystąpienia przez Wykonawcę do 

realizacji prac i zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z §11 ust. 2 lit a), na 

zasadach opisanych w przywołanym paragrafie. 

 

§ 4 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa 

zależne („Prawa Autorskie”)  do opracowanej przez siebie dokumentacji, która powstanie w 

związku i w celu wykonania Przedmiotu Zamówienia, zarówno wykonanej bezpośrednio 

przez Wykonawcę jak i przez osoby działające na jego zlecenie.  

2. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja będzie wolna od wad prawnych w rozumieniu art. 

556
3
 Kodeksu cywilnego oraz nie będzie naruszała praw osób trzecich. 

3. Prawa Autorskie do całej dokumentacji, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej 

umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołów odbioru i zapłaty 

wynagrodzenia za dokumentację wynikającego z umowy na rzecz Wykonawcy, bez 

konieczności składania przez Strony dodatkowego oświadczenia woli. 

4. Przeniesienie Praw Autorskich, o których mowa w ust. 3, obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

1) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. przez 
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dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, przez druk 

oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny), 

2) wprowadzanie do pamięci komputera, 

3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

4) prawo do wykorzystywania, w każdy sposób i w każdej formie, w Internecie i w innej 

sieci komputerowej,  

5) wystawianie i publikowanie dowolną techniką, 

6) wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym, lub udostępnianie w sposób niepozwalający odbiorcy 

wybrać czasu lub miejsca zapoznania się, 

7) wykorzystania w ramach postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na 

realizację przedmiotu objętego projektem przy uwzględnieniu prawa do modyfikacji 

projektów. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie 

przez osoby trzecie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień wykonanej dokumentacji, a 

zarazem przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania autorskich praw zależnych w 

zakresie wskazanych w ust. 4 powyżej.  

6. Wszelkie uprawnienia do dokumentacji określone i przenoszone w niniejszej umowie na 

podstawie niniejszego paragrafu obejmują wszystkie nośniki informacji, są nieograniczone 

przedmiotowo, czasowo oraz terytorialnie oraz co do ilości egzemplarzy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich 

będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego przez przedstawienie 

dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części 

dokumentacji opracowanej przez Podwykonawców lub też poprzez złożenie oświadczenia w 

formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego dziełem i że posiada do niej wyłączne 

i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11, zawiera pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia Praw Autorskich do dokumentacji, jak również wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia egzemplarzy oraz nośników, na których je przekazano. 
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9. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem 

w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany 

do: 

1) podjęcia na własny koszt wszelkich działań w celu ochrony interesów Zamawiającego, 

w szczególności w celu wykazania bezpodstawności dochodzonych przez osobę trzecią 

roszczeń, 

2) w przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osobę trzecią roszczeń 

wynikających z tytułu naruszenia ich praw przeciwko Zamawiającemu Wykonawca jest 

zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia 

wszelkich czynności w celu jego zwolnienia od udziału w sprawie, 

3) w przypadku zasądzenia od Zamawiającego jakichkolwiek kwot do zwrotu przez 

Zamawiającego, całość zasądzonych bądź pokrytych przez Zamawiającego roszczeń 

oraz wszelkich wydatków i opłat, w tym ewentualnych kosztów procesu i obsługi 

prawnej Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty na pierwsze żądanie oraz zwolnić 

Zamawiającego z obowiązku spełnienia świadczenia z tego tytułu.  

10. Wykonawca zapewni, że nie będą wykonywane autorskie praw osobiste do całej 

dokumentacji. 

11. Wykonawca nie może odstąpić od umowy w zakresie przeniesienia Praw Autorskich.  

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zachowuje on przeniesione na 

niego Prawa Autorskie. 

 

§ 5 

INSPEKTOR NADZORU ORAZ KIEROWNIK BUDOWY 

1. Zamawiający upoważnia do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego z 

ramienia Zamawiającego ……………………………. posiadającego uprawnienia 

budowlane Nr ………………………………….. wydane przez ………………………… . 

Zamawiający może dokonać zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie pod 

rygorem nieważności, co nie stanowi zmiany umowy. 
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2. Obowiązki kierownika robót budowlanych (Kierownik budowy) z ramienia Wykonawcy 

będzie pełnił …………………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr 

………………………………… wydane przez …………………………………………… .  

3. Kierownik budowy i Inspektor nadzoru inwestorskiego działają w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z  

2018 r.  poz. 1202 z późn. zm.). 

4. Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika budowy, jedynie za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego. 

5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kierownika budowy w następujących 

przypadkach: 

1) choroby lub innych zdarzeń losowych Kierownika budowy; 

2) nie wywiązywania się Kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy;  

3) jeżeli zmiana Kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (rezygnacji, lub innych 

podobnych zdarzeń.) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kierownika 

budowy, jeżeli uzna, że dotychczasowy Kierownik budowy nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy. 

6. W przypadku zmiany Kierownik budowy, nowy Kierownik budowy musi spełniać 

wymagania określone w SIWZ dla dotychczasowego kierownika budowy. 

 

§ 6 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia ustala się na dzień ……………………………, 

w tym termin wykonania projektu-…………………………… . 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie (protokołem) teren budowy w ciągu 7 dni 

od dnia zatwierdzenia projektu wykonanego przez Wykonawcę. 

3. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za teren budowy, aż do bezusterkowego odbioru Przedmiotu 

Zamówienia. 
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4. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo - finansowym robót, sporządzonym przez Wykonawcę na dzień podpisania 

umowy oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru w terminie do 

dnia rozpoczęcia prac projektowych i robót budowlanych, określającym kolejność 

wykonywania projektu i wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Aktualizowanie harmonogramu w trakcie wykonywania prac nie będzie powodowało 

zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia i nie wymaga podpisania aneksu do 

umowy. Aktualizowanie harmonogramu wymaga zgody i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

ODBIORY 

1. Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę elementów Robót w 

terminie do 7 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia. 

2. W przypadku Robót ulegających zakryciu lub zanikających odbiór zostanie dokonany w 

terminie 3 dni od jego zgłoszenia. 

3. Wystawianie faktur częściowych za Roboty odebrane przez Zamawiającego odbywać się 

będzie na podstawie protokołu odbioru wykonanych Robót pod względem ilości i jakości 

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 11 ust.2. 

4. Każdorazowo z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez obie strony. 

5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odmówi 

odbioru do czasu ich usunięcia. Zamawiający może wyznaczyć termin na usunięcie tych 

wad.    

6. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy regulowana będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy tj. Nr ………………………………. w terminie 30 dni od 

daty złożenia faktur VAT do siedziby Zamawiającego po ich uprzednim sprawdzeniu 

przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym. 

7. Za dzień dokonania płatności strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku 
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Zamawiającego. 

8. Po zakończeniu realizacji wszystkich robót stanowiących Przedmiot Zamówienia 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru końcowego. 

Zamawiający w terminie do trzech dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o 

gotowości do odbioru, potwierdzi tą gotowość pisemnie. 

9. Wraz z informacją o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, po jednym egzemplarzu na 

nośniku papierowym oraz jednym na nośniku elektronicznym (pendrive, karta SD / 

microSD).  

10. Zamawiający, w terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji powykonawczej, 

winien zgłosić uwagi i zastrzeżenia do niej w formie pisemnej. Brak uwag i zastrzeżeń w 

tym terminie uznaje się za akceptację dokumentacji powykonawczej. 

11. Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia 

i/lub wyjaśnienia oraz przedstawienia zmodyfikowanej dokumentacji powykonawczej w 

terminie kolejnych 7 dni. 

12. Po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji powykonawczej, Zamawiający będzie miał 

prawo jej ponownego sprawdzenia i analizy stosownie do postanowień ust. 10. W 

przypadku ponownego zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego stosuje się 

postanowienia ust. 4. Procedura może być powtarzana do czasu braku uwag i zastrzeżeń ze 

strony Zamawiającego.  

13. W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o braku uwag lub 

zastrzeżeń do dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni od daty ich przekazania, 

lub też braku informacji w tym terminie, uznaje się dokumentację powykonawczą za 

zaakceptowaną. W takim wypadku Wykonawca ponownie dostarcza kompletną i 

poprawną dokumentację jak w ust. 9. 

14. Termin odbioru końcowego nastąpi do 7 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego 

zakończenia robót oraz poprawności i kompletności dokumentacji.  

15. Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający 

wyznaczony przez Zamawiającego (technicznie uzasadniony) termin na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad  i usterek. 
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16. W przypadku, kiedy stwierdzono w trakcie odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia 

wady lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest je natychmiastowo usunąć w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Poprawione roboty budowlane podlegają 

ponownemu odbiorowi. Jeżeli Wykonawca nie poprawi należycie wad i usterek 

Zamawiający może usunąć wady i usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

17. Podczas dokonywania odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad,  a po upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić albo 

powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie robót na koszt Wykonawcy. Koszt 

tych robót pokryty zostanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W 

przypadku, gdy koszt usunięcia usterek i wad przekroczy kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania 

pozostałej należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo gdy Wykonawca nie zdoła ich usunąć w 

czasie odpowiednim albo gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego: 

a) gdy wady są istotne, czyniące przedmiot robót niezdatnym do normalnego użytku 

– Zamawiający może od umowy odstąpić, 

b) gdy wady nie są istotne, tj. gdy nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

robót zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

18. Wykonawca zobowiązany jest usuwać usterki i wady na bieżąco, zgodnie z terminami 

wskazanymi w protokołach przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu 

usterek i wad stwierdzonych podczas realizacji robót oraz w trakcie odbioru. 

 

§ 8 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strony ustalają szczególne zasady postępowania na wypadek zaistnienia okoliczności siły 

wyższej. Przez siłę wyższą zwaną dalej „Siłą Wyższą” rozumieć należy zdarzenia 
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zewnętrzne mające wpływ na realizację umowy, których nie można przewidzieć i są one 

niezależne od działania Zamawiającego lub Wykonawcy i których - przy zachowaniu 

należytej staranności - nie można uniknąć ani im zapobiec.  

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach 

umowy na skutek zaistnienia Siły Wyższej - powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą 

Stronę w okresie 3 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, określając zdarzenie, jego 

przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji umowy. Strona, która przekazała takie 

pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze swoich zobowiązań lub z dotrzymania 

terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie. Termin realizacji 

wzajemnych zobowiązań będzie przedłużany stosownie do czasu trwania zdarzenia, o 

którym mowa wyżej. 

3. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla 

zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację umowy niezwłocznie, jak tylko będzie 

to możliwe. 

4. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień umowy spowodowane zdarzeniem Siły 

Wyższej nie będzie stanowiło podstawy do rozwiązania umowy, z zastrzeżeniem ustępu 

poniższego oraz wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu szkody (lub dodatkowych 

kosztów) poniesionych przez drugą Stronę. 

5. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy na skutek wystąpienia Siły Wyższej trwa 

nieprzerwanie przez okres 90 dni lub łącznie przez sumę kilku okresów większą niż 90 dni, 

to każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni następujących po 

upływie 90 dni trwania stanu Siły Wyższej. 

 

§ 9 

UMOWY Z PODWYKONAWCAMI 

1. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą 

Zamawiającego, na zasadach określonych w art. 647
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn.zm.) w tym również stosowanie do 

ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 

1579 z późn. zm.). 
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2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

3. W przypadku podwykonawstwa, Zamawiający ureguluje należność Wykonawcy, po 

udokumentowaniu przez Wykonawcę płatności dla podwykonawców (lub dalszym 

podwykonawcom). 

4. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu po dokonaniu zapłaty podwykonawcy. 

5. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, (której przedmiotem są roboty budowlane) jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (w tym także 

projektu jej zmiany) oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. 

6. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca), zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie - maksymalnie - 14 dniowym (od otrzymania) zgłosi zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do 

projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane i do jej zmian. 

8. Niezgłoszenie na piśmie zastrzeżeń do przedłożonego projektu  umowy o  

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz ich zmian), której 

przedmiotem są roboty budowlane 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 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 
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11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

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 w terminie 30 dni. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, 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. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

§ 10 

WYNAGRODZENIE PODWYKONAWCY 

1. W przypadku realizacji części Przedmiotu Zamówienia przez podwykonawcę bądź 

dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty 

finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.  

2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za 

wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu 

bankowego na kwotę należną podwykonawcom.  

3. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji.  

4. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy 

nie przysługuje prawo do otrzymania zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 

bezpośrednio podwykonawcy.  

6. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 

podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo 

wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i 

żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 

podwykonawcom wynagrodzenia. 

 

§ 11 

WYNAGRODZENIE 

1. Zamawiający za prawidłowe i zgodne z niniejszą Umową wykonanie Przedmiotu 

Zamówienia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w Formularzu 

oferty Wykonawcy, stanowiącym integralną część umowy (Załącznik Nr 2 do umowy), 

które pokrywa wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji jego zobowiązań 

wynikających z umowy. 

2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy wynosi ………………………………. zł netto 

(słownie: ………………………………………………………………………………….) 
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23 % VAT …………………………… brutto (słownie: …………………………………), 

w tym:  

a) za wykonanie projektu wynosi  …………………………………..……. zł netto  

(słownie: ……………….…………………………………………………………) 

23 % VAT …………………………… brutto (słownie: ……………………………) 

b) za wykonanie Robót wynosi  ……………………………………. zł netto  (słownie: 

………………………..…………………………………………………) 23 % VAT 

…………………………… brutto (słownie: ……………………………) 

3. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji. 

4. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

wykonywania umowy. 

5. Rozliczenie należności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur przejściowych, 

proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót, z zastrzeżeniem, że fakturowanie 

częściowe nie przekroczy łącznie 90 % wartość umownej i faktury końcowej wystawionej 

przez Wykonawcę, płatnej wyłącznie po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego 

wykonanych robót. 

6. Podstawą fakturowania jest przygotowany przez Wykonawcę Protokół odbioru elementów 

Robót na bazie sporządzonego przez Wykonawcę „Harmonogramu finansowo-

rzeczowego”, które zostały zatwierdzone przez Zamawiającego (harmonogram i kolejne 

protokoły) lub Protokół końcowy. Stan fakturowania Robót nie może przekraczać stanu 

zaawansowania Robót. 

7. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury Zamawiającemu po dokonaniu odbioru elementu Robót lub odbioru 

końcowego Przedmiotu Zamówienia.  

8. Płatność faktury dokonywana będzie na konto wskazane na fakturze przez Wykonawcę. 

9. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 

11. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 
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§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

ofertowej brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ………………………… zł 

(słownie:……………………………………….). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie:……………... 

3. W przypadku należytego wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot 

Zamówienia, 70 % zabezpieczenia, zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od 

dnia bezusterkowego odbioru Przedmiotu Zamówienia. Natomiast 30 % zabezpieczenia 

zostanie zwrócone nie później niż  w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi, który Strony 

ustalają na 24 miesięcy. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie 

przeznaczone na wykonanie niezbędnych robót oraz pokrycie roszczeń z tytułu kar 

umownych, odszkodowań, gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót oraz 

wszelkich innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu niniejszej Umowy.  

5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca, który wniósł 

zabezpieczenie niepieniężne o ograniczonym okresie ważności, dostarczy Zamawiającemu 

w terminie 14 dni przed upływem ważności wniesionego zabezpieczenia zabezpieczenie na 

kolejny okres niezbędny do zakończenia realizacji umowy. 

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę w terminie zabezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 5, Zamawiający uprawniony będzie do odliczenia i zatrzymania kwoty 

nieuzyskanego zabezpieczenia z należności Wykonawcy wynikających z umowy, na 

zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w ust. 4 do czasu przedłożenia Zamawiającemu 

zabezpieczenia. 

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 24 miesiące, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 24 miesiące, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy.  

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
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innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.  

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

§ 13 

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych dalej pracownikami, 

którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, wykonywać będą następujące 

czynności: 

prace fizyczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

2. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. Zamawiający postanawia, że: 

1) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy wykonujący czynności, o których 

mowa w ust. 1, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu pracy- nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 

zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty lub usługi na rzecz Wykonawcy; 

2) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę w 

czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich 

czynności, o których mowa w ust. 1; 

3) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży do wglądu dowody, z których 

wynikać będzie zatrudnienie osób wykonujących czynności. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; 

4) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 2 w pkt 3 w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku, o którym mowa w ust.1; 
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5) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne zgodnie z wysokością kary określonej w § 12 ust. 1 pkt 

12 wzoru Umowy. 

 

§ 14 

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku nierozpoczęcia wykonywania projektu lub robót budowlanych i braku 

reakcji na złożone pisemne wezwanie Zamawiającego do ich rozpoczęcia w terminie 

7 dni - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 

umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca  - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 11 ust. 2 umowy; 

3) w przypadku przerwania bez uzasadnionej przyczyny realizacji Przedmiotu 

Zamówienia, jeżeli przerwa trwa dłużej niż 10 dni - w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy; 

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy 

lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne wobec Zamawiającego – w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy, za 

każdy dzień, w którym stwierdzono, że nienależyte wykonywanie Przedmiotu 

Zamówienia; 

5) w przypadku opóźnienia w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy, za 

każdy dzień opóźnienia; 

6) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w 

wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 

umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad; 
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7) w wysokości 1,00 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, w którym stwierdzono zaniechanie przez Wykonawcę 

realizacji Przedmiotu Zamówienia; 

8) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy, 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy, za każdy przypadek 

nieprzedłożenia umowy; 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  0,5% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 11 ust. 2 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia umowy 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy; 

12) nieprzedłożenie przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego dowodów w 

terminie wyznaczonym o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 3 w wysokości 100 zł za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową. 

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, albo z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

 

§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków: 
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1) Wykonawca nie rozpoczął robót, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 3 dni od 

dnia wezwania do rozpoczęcia wykonywania robót lub nie reaguje na złożone na 

piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia usług; 

2) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót i przerwa trwa 

dłużej niż 3 dni; 

3) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje 

swoje zobowiązania umowne, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do zmiany 

sposobu wykonania Umowy i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin; 

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z 

podaniem uzasadnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz przejmie 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, 

która spowodowała odstąpienie od umowy; 

2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 

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 ponosi 

odpowiedzialności Zamawiający przeprowadzi odbiór robót i za odebrane bez uwag roboty 

zapłaci należne wynagrodzenie z tytułu wykonania części Umowy odpowiednio do 

wartości tej części. 
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§ 16 

ZAKRES ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących 

przypadkach: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację Przedmiotu Zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron 

(jedynie w zakresie wynikającym z tych zmian); 

2) realizacją dodatkowych robót od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione następujące 

warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, robót lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie, 

d) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość 

zamówienia nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie. 

3) wystąpienia zmiany terminu zakończenia robót w związku z: 

a) opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w 

stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 

b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeku cywilnego, 

c) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 
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d) koniecznością wykonania robót dodatkowych, 

e) wystąpieniem czynników, uniemożliwiających wykonanie prac. 

4) Wystąpienia konieczności zmiany osób (choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia 

losowe), przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Zamówienia na inne 

spełniające warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

5) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 

umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez strony umowy. 

4. Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczególności ich adresów, 

przedstawicieli Stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie, nie stanowią zmiany 

Umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia Strony, której zmiana 

dotyczy, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności. Oświadczenie powinno zostać 

doręczone drugiej Stronie z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia 

obowiązku powiadomienia drugiej Strony o zmianie, za skuteczne uznaje się czynności 

dokonane z uwzględnieniem dotychczasowych danych. 

 

§ 17 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie 

robót zamiennych o wartości nie wyższej niż wartość robót podstawowych podlegających 

zamianie oraz tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w 

przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności 

Przedmiotu Zamówienia w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks do umowy, przy 

przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej 

wycenie w oparciu o kosztorysy uproszczone z zestawieniem materiałów i kalkulację 

szczegółową wprowadzonych robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki 

cenotwórcze wynikające z kosztorysów robót na podstawie projektów wykonawczych, przy 

czym w zakresie materiałów, które nie występowały w ww. kosztorysach uproszczonych z 

zestawieniem materiałów, w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartału 
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poprzedzającego rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane 

według średnich cen Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy 

czym w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również 

ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, 

producentów etc. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji określonych elementów 

zakresu umowy, a w takim wypadku Wykonawca nie będzie ubiegał się o odszkodowanie i 

rezygnuje z wszelkich roszczeń.   W sytuacji, o której mowa w zdaniu powyżej Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do 

terminu rozpoczęcia wykonywania danego zakresu zamówienia o zaniechaniu realizacji 

określonych elementów zakresu umowy. Zaniechanie realizacji określonych elementów 

może dotyczyć nie więcej niż 20% wartości umowy i skutkować odpowiednim obniżeniem 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 18. 

Ochrona danych osobowych 

1. Z dniem zawarcia umowy, Strony powierzają sobie nawzajem  przetwarzanie danych 

osobowych w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia i w zakresie minimalnym, ale 

niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. 

2. Strony zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych 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 (L 119/1). 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2, i 

zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych 

osobowych odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych, informatycznych i 

organizacyjnych wymaganych przepisami, o których mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych udostępnionych i 

powierzonych przez Zamawiającego. 
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5. W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do 

bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, wskazując 

okoliczności zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych. 

6. Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające 

stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o której 

mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2. Wzór upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych stanowi Załącznik nr 4 do umowy, natomiast wzór odwołania 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do umowy. 

7. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich 

na skutek niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź 

utraty. 

8. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace w trakcie których będą 

przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze 

umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejszą 

umową. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, 

jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek przetwarzania przez 

podwykonawców danych osobowych niezgodnego z niniejszą umową lub przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego. 

9. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez 

Zamawiającego, osoby i podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne 

uprawnione podmioty pomieszczeń i sprzętu używanego, w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania niniejszej umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń kontrolujących 

10. Wykonawca przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do Zamawiającego 

dopełni wszystkich obowiązków związanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem danych 

osobowych zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt. 1. 

11. Wykonawca dopełni obowiązku informacyjnego wobec osób, od których pozyska dane i 

przekaże je do Zamawiającego. 
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§ 19 

POUFNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca, ani Osoby, którymi przy wykonywaniu umowy posługuje się Wykonawca, 

nie mogą bez upoważnienia Zamawiającego ujawniać osobom trzecim, w tym nie mogą 

upubliczniać uzyskanej w związku z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia wiedzy o 

treści niniejszej umowy, ani żadnych dokumentów i informacji temat dotyczących jej 

realizacji. Nie dotyczy to przypadków, gdy obowiązek udzielenia informacji lub 

udostepnienia dokumentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

2. Strony zobowiązują się, do zgodnego z prawem przetwarzania wszystkich danych 

osobowych, w tym zgodnego 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, a szczegółowe ustalenia w tym zakresie zostaną 

uregulowane w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są: 

1) SIWZ wraz z załącznikami– załącznik nr 1 do umowy; 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – załącznik nr 2 do umowy, 

3) Harmonogram rzeczowo -finansowy robót – załącznik nr 3 do umowy, 

4) Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 4 do umowy, 

5) Odwołanie Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 5 do 

umowy, 

6) Polisa OC – załącznik nr 6 do umowy. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji Umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 

umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie 

przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
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osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie 

adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję 

wysłaną pod dotychczas znany adres. 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia przez Strony aneksu w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

6. Umowa podlega prawu polskiemu i orzecznictwu sądów polskich. 

7. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 459 z dnia 

02.03.2017 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1332   wraz z przepisami i wykonawczymi, ustawy z 

dnia 05.08.2010 r. „O ochronie informacji niejawnych" (Dz.U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228 

z poźn. zm.).  

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
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