Załącznik nr 1 do SIWZ

UMOWA NR …………
zawarta w …………………w dniu …………. r. roku pomiędzy:
Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP: 583 31 63 786 Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk,
zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez
Bożenę Sikorę - dyrektora
a
………………………………., …………………../,
reprezentowanym przez:
-

NIP

……………………,

Regon:

……………………..,

którą

zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą”
§1
[PRZEDMIOT UMOWY]
Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w
formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Centrum
Edukacji Ekologicznej w Staniszewie gmina Kartuzy wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem
terenu”, Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, zwanych
w dalszej treści Umowy „Robotami”.
2. Wykonanie przedmiotu Umowy podlega współfinansowaniu przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „Edukacja
dla przyrody”, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności
Biologicznej.
3. W ramach zadania inwestycyjnego o którym mowa w ust. 1 Zamawiający przewiduje:
1.

1) rozbudowę, przebudowę i i zmianę sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej
w Staniszewie na cele działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej (dalej „OEE”) oraz
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siedziby Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wraz z niezbędną infrastrukturą (dalej
„KPK”),
2) budowę budynku garażowego z wiatą o funkcji edukacyjnej wraz z niezbędną
infrastrukturą,
3) utworzenie terenu edukacji ekologiczno-przyrodniczej i terenu rekreacyjnego
z niezbędną infrastrukturą,
4) zagospodarowanie działki – utwardzenie komunikacji wewnętrznej, przebudowa
fragmentu istniejącego dojazdu,wyposażenie terenu.
4. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego o którym mowa w ust. 1 określa Program
Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez Pracownię Projektowo-Usługową Anna Wesołowicz
-Knop. Zamawiający jest w posiadaniu i udostępnia Wykonawcy decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 10.07.2020 r.
5. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowe wykonanie usług architektonicznych
i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych
o których mowa w ust. 3, w szczególności:
1) wykonanie dokumentacji projektowej, tj.:
a) wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokościowe
i sporządzenie aktualnych map do celów projektowych, szczegółowe opinie
geotechniczne do celów projektowych, w formie dokumentacji geologicznoinżynierskiej, projekty prac geologicznych, dokumentacje geotechniczne,
dokumentacje archeologiczne, szczególnie w aspekcie wyprzedzających
ratowniczych badań archeologicznych, inwentaryzacje budowlane do celów
projektowych oraz do zaplanowania rozbiórek, inwentaryzacje dendrologiczne,
ekspertyzy, koncepcje projektowe, itp.,
b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (koncepcja projektowa,
wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany zwany dalej „projektem
budowlanym” projekty wykonawcze i warsztatowe, wytyczne oraz plan BIOZ)
niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ w szczególności w programie
funkcjonalno – użytkowym,
c) uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac
budowlanych, w tym pozwolenia na budowę,
d) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień warunkujących prowadzenie prac
budowlanych, w tym m.in. z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, przygotowanie
wniosku wraz z ekspertyzą p.poż. w celu uzyskania odstępstwa od wymagań
techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej od Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz uzgodnień higieniczno2
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sanitarnych, opinii, decyzji administracyjnych lub technicznych niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłowej realizacji robót;
e) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
f) opracowanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z wykonaniem badań geologicznych
gruntu,
g) złożenie koncepcji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego celem jego
zaopiniowania przez konserwatora zabytków Powiatu Kartuskiego,
h) na etapie projektowania należy dokonać z Zamawiającym uzgodnień materiałowych;
i) projekt przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wymaga akceptacji
Zamawiającego;
j) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.
2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację
projektową, a także:
a) wykonanie wszelkich pomiarów kontrolych, ekspertyz, opinii, prób i badań w celu
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
b) wykonanie resursu dla urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych,
c) przewiezienie płyt drogowych z rozbiórki i rozładowanie na działce nr 146/2 w
Staniszewie ul. Kaszubska 26,
d) wykonanie czynności rozruchowych,
e) przeprowadzanie prób końcowych i prób eksploatacyjnych,
f) obsługę geodezyjną i geotechniczną zadania inwestycyjnego,
g) opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji,
dokumentacji techniczno-ruchowych,
h) opracowanie świadectwa charakterystyki3) ;
i) opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla całego obiektu
budowlanego;
j) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.
3) zapewnienie nadzoru autorskiego zgodnie z §2 ust. 7 niniejszej Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i zakończyć Roboty oraz usunąć wady
w całkowitej zgodności z postanowieniami Umowy.

§2
[OBOWIĄZKI WYKONAWCY]
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1. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych
przedstawić je Zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych
i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej
dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. Roboty nie mogą zostać rozpoczęte przed
zatwierdzeniem dokumentacji projektowej przez Zamawiającego protokołem zdawczoodbiorczym o którym mowa w §12 ust. 3 Umowy. W związku z powyższym Wykonawca w
swoich działaniach winien uwzględnić czas na uzyskanie tego zatwierdzenia.
3. Wykonawca przedłoży w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy, uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego „Harmonogram rzeczowo – finansowy”. Harmonogram,
o którym mowa w zdaniu pierwszym wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i wskazuje
co najmniej okres realizacji oraz wartość poszczególnych elementów - rodzajów robót, w ujęciu
nie mniej szczegółowym jak poniżej:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
budowę,
2) Nadzór autorski nad projektem,
3) Przygotowanie terenu pod budowę – wycinka drzew, rozbiórka ciągów komunikacyjnych,
rozbiórka i przebudowa ogrodzenia, przebudowa instalacji wodociągowej,
4) Roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową (bez robót wykończeniowych),
5) Roboty instalacyjne związane z rozbudową i przebudową - elektryczne, sygnalizacji
włamania, strukturalna, monitoringu, RTV, roboty instalacyjne – wod.-kan. i sanitarne,
6) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana obudowy zewnętrznej, wykonanie górnej
część elewacji na ścianę szachulcową, wykonanie obudowy zewnętrznej,
7) Roboty instalacyjne pozostałe, w tym związane z wentylacją mechaniczną,
8) Pozostałe roboty wykończeniowe i montażowe,
9) Roboty w zakresie zagospodarowania i wyposażenia terenu.
10) Pozwolenie na zminę sposobu użytkowania obiektu.
4. Strony ustalają następujące fazy projektowania:
1) projekt koncepcyjny przygotowany wariantowo (w minimum dwóch wersjach) zgodnie z
wytycznymi Programu Funkcjonalno-Użytkowego, służący między innymi do rozróżnienia
między pierwotnymi zamierzeniami i ostatecznymi wymaganiami,
2) projekt budowlany spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935),
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3) dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, wizualizacja projektu, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót.
5. Każda z faz projektowania wymaga przeglądu lub zatwierdzenia Zamawiającego. Wykonawca
sporządzi dokumenty dotyczącej każdej fazy w tylu egzemplarzach, aby Zamawiającemu
przekazać trzy kopie. Dodatkowo Zamawiający otrzyma także formę elektroniczną każdego
dokumentu.
6. Wykonawca zobowiązany jest wstępnie zaopiniować zatwierdzoną przez Zamawiającego
koncepcję projektową u konserwatora zabytków Powiatu Kartuskiego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienie nadzoru autorskiego w następujący sposób:
1) zespół projektantów Wykonawcy, zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania terenu budowy do dnia
uzyskania pozwoleń na użytkowanie;
2) konieczność pobytu na budowie i w innych miejscach związanych z prawidłowym
pełnieniem nadzoru autorskiego, stwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego
w porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamiając o tym Projektanta Wykonawcy;
3) projektant Wykonawcy zobowiązany jest uczestniczyć w radach budowy na każde żądanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego
8. Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa
i wiedzy technicznej.
9. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania,
z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą
starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
10. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania rad budowy z udziałem Zamawiającego,
nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych osób na terenie
budowy. Rady budowy mają odbywać się w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
2 tygodnie. Na spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót
i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową.
11. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac projektowych
i budowlanych oraz innych, które stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na
terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową;
2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego
współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności
przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem;
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3) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej umowy
spełniają wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami;
4) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub
uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy;
5) posiada ważną polisę potwierdzającą ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż
500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia
(wypadku) nie mniejszy niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
12. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonego wynagrodzenia do:
1) wykonywania przedmiotu zamówienia terminowo i poprzez odpowiednio wykwalifikowaną
kadrę;
2) wykonania robót pomocniczych, przygotowawczych im porządkowych oraz naprawy
ewentualnych uszkodzeń;
3) zapewnienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru
autorskiego projektantów, w cenie oferty;
4) uporządkowania terenu;
5) wykonania obowiązków o których mowa w §2 nieniejszej umowy.
6) przygotowania dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem
obiektu do użytkowania;
7) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, spełniających wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215);
8) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi
przepisami i sztuką budowlaną;
9) zorganizowania w miejscu robót na obiekcie zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i
ppoż.;
10) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (oryginał + ksero
kolorowe) oraz w wersji elektronicznej;
11) wykonania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót,
w szczególności dla robót zanikających;
12) sporządzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2020 r., poz. 797 ze zm.) ;
13) uzyskania pozwolenia na przekładanie mediów itp. przed przystąpieniem do realizacji tych
części robót, których to pozwolenie dotyczy;
14) opracowania programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót powodujących powstanie odpadów
niebezpiecznych;
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15) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
16) sporządzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska na 2
miesiące przed rozpoczęciem robót powodujących powstanie odpadów niebezpiecznych;
17) uzyskania uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu,
terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących
prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, włączone w
Projekcie Wykonawczym, są obligatoryjne dla Wykonawcy;
18) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o wszelkich zauważonych błędach
lub nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności opracowania
dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Umowy;
19) stosowania wszelkich rozsądnych środków celem utrzymania terenu budowy i robót w
stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla tych
osób;
20) pilnowania i strzeżenia terenu budowy aż do czasu ukończenia robót;
21) wykonania wszelkich robót tymczasowych, włącznie z drogami, przejściami, poręczami i
ogrodzeniami, które z powodu wykonywania robót mogą być konieczne dla użytku i
bezpieczeństwa publicznego oraz właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich;
22) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom podczas wykonywania prac w tych częściach
terenu budowy, których nie można wyłączyć z eksploatacji;
23) uczestniczenia w radach budowy;
24) dostarczenia Zamawiającemu polisy ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych, obejmującej
ubezpieczenie Umowy na czas realizacji prowadzonej inwestycji. Suma ubezpieczenia
Umowy budowlanego (Roboty wraz z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do
wybudowania) do wysokości ceny ofertowej brutto. Zakres ubezpieczenia Ryzyk
Budowlanych obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR - all risks);
25) dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której mowa w §
2 ust. 11 pkt. 5 ważnego ubezpieczenia Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 500.000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy
niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Termin dokonania ww. czynności
zostanie ustalony w formie pisemnej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż nie może być
on dłuższy niż 7 dni od upływu ważności poprzedniej polisy;
26) dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w
przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Przedmiotowe
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zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed upływem
ważności poprzedniego zabezpieczenia;
27) przekazania Zamawiającemu przed przekazaniem terenu budowy kopii dokumentów
potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie spełniają wymagania określone w ustawie Prawo budowlane z dnia
07.07.1994r. (Dz.U. z 2020r., poz. 1333).
§3
[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO]
Zamawiający jest zobowiązany do:
1) przekazania terenu budowy;
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
3) odbioru dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę;
4) odbioru prac;
5) zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej i
faktur częściowych.
§4
[TERMINY]
Strony ustalają, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30.11.2022r.
Ww. termin dotyczy:
1) wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę,
2) wykonania robót budowlanych wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego,
3) uporządkowania terenu budowy i terenów przyległych i dróg dojazdowych,
4) uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.
§5
[WYNAGRODZENIE]
1. Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. zł brutto (słownie złotych brutto:
………………………. 00/100), w tym podatek VAT w wysokości ….%.
2. Kwota powyższa zawiera podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową.
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3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są
konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia
obejmującego wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania
inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie gmina Kartuzy
wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu”.
4. Wynagrodzenie o który mowa w ust. 1 zawiera także w szczególności:
1) koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty
rozbiórkowe i porządkowe,
2) koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy
(naprawy, zużycia wody i energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace
porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,
3) koszty związane z ogrodzeniem terenu budowy (szczelne wygrodzenie terenu budowy),
zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich,
4) koszty wykonania na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp.,
5) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem
(wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.),
6) koszty rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia
w celu wykonania przedmiotu umowy,
7) koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jeżeli zajdzie
taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy,
8) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
9) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami pomiarów kontrolych, ekspertyz,
opinii, prób i badań, w tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych
przepisami protokołów, inwentaryzacji oraz koordynacja przeglądów gwarancyjnych;
10) koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,
11) podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów na dzień składania ofert;
12) wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji
i rękojmi,
13) koszty przeniesienia autorskich i pokrewnych praw majątkowych oraz wyrażenia zgody na
wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie przez Zamawiającego wykonywania praw
zależnych na wszystkich polach eksploatacji określonych Umową;
14) koszty ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR/EAR - all risks)
zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy.
§6
[PRZENIESIENIE AUTORSKICH I POKREWNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH]
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1. Wykonawca oświadcza, że:
1) będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do
wszystkich utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, powstałych w wykonaniu i na potrzeby Umowy, tj. w szczególności
w postaci wszelkich opracowań, opisów, projektów, rysunków i obrazów graficznych
(zwanych dalej także utworami);
2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów określonych
w pkt. 1 nie będą w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;
3) nie udzieli żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów,
o których mowa w pkt. 1;
4) posiadał będzie wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie
z opracowań utworów, o których mowa w pkt. 1;
5) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie
nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa w pkt.
1, nie wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów w złej wierze, ani w
żaden inny sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego związanym
z ukończeniem, konserwacją, naprawą, modernizacją, lub przebudową Inwestycji oraz
dalszym opracowaniem tych utworów;
7) dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych.
8) na żądanie Zamawiającego dostarczy pisemne zgody twórców utworów na wykonywania
opracowań utworów,
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych do
utworów, określonych w ust. 1 pkt. 1 z momentem ich odbioru przez Zamawiającego, z prawem
do ich wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach
eksploatacji:
1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,
2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania,
3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania,
wystawiania i odtwarzania,
4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń,
a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym,
5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez osoby
trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie,
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6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo
stworzonych utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji,
7) prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie
mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania
do obrotu tak zmienionego utworu,
8) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie
do celów marketingowych,
9) zwielokrotniania utworów dowolną techniką,
10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji,
przeróbek i modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki,
11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych,
12) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny
oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z
wykorzystaniem sieci www,
13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych
egzemplarzy,
14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów
utworów,
15) digitalizacji utworów,
16) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii,
17) wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy
i rozbudowy Inwestycji,
18) wykorzystywania utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych w Inwestycji,
jak również utrzymania ich w należytym stanie technicznym,
19) wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego,
20) archiwizowania.
3. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają,
iż celem umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one
możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworu przez
Zamawiającego oraz przez podmioty, którym udzieli zgody na używanie utworów, będące w
jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą realizacją, wykonawstwem, eksploatacją,
przebudową i modernizacją Inwestycji, mieści się w granicach przeniesionych na
Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.
4. Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez
Wykonawcę egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono.
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5. Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich.
6. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do
wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń
i adaptacji utworów na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 ("Utwory
Zależne") i korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa
majątkowe do utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną własność
Zamawiającego na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrażają zgodę
na to, by Zamawiający dysponował zarówno utworami, jak i Utworami Zależnymi i korzystał z
nich wedle własnego uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy
i modernizacji Inwestycji.
7. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku
świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń
związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku
towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej,
jeżeli takie roszczenie lub postępowanie ma związek z utworami.
8. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności
nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie
pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest w
całości Wynagrodzeniem określonym w § 5 ust. 1 Umowy. Tym samym Wykonawca wyraża
zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie określonym Umową z
utworów i Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
9. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy z jakiegokolwiek powodu,
w tym, w szczególności, wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający
zachowa wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.
10. Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania autorskich
praw osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie:
1) nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania,
2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności,
3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworów.
11. Wykonawca gwarantuje, że również twórcy utworów nie będą wykonywać praw autorskich
osobistych o których mowa w ust. 10.

§7
[PRZEDSTAWICIELE STRON I OSOBY REALIZUJĄCE PRZEDMIOT UMOWY]
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1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktów w sprawie realizacji Umowy:
1) .............................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail)
2) .............................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail)
2. Wykonawca wyznacza jako projektanta koordynującego prace projektowe objęte przedmiotem
umowy oraz kierującego zespołem sprawującym nadzór autorski Pana/Panią
.............................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail)
3. Umowa będzie realizowana następującymi osobami posiadającymi wymagane przepisami
uprawnienia 1:
1) .......................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnień)
2) .......................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnień)
3) .......................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnień)
4. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie poinformować Zamawiającego.
5. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie
osób nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą w poszczególnych branżach ponosi
Wykonawca.
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2 wymagają zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, których
doświadczenie i kwalifikacje spełniają odpowiednio wymagania określone w dokumentacji
przetargowej, w tym w ramach kryterium oceny ofert „doświadczenie kierownika budowy”
otrzymałyby co najmniej taką samą ilość punktów lub odpowiednio mniejszą liczbę punktów
pozwalającą na wybranie oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.
1
2

w niniejszym ustępie wskazane zostaną w szczególności osoby przedstawione przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz w celu uzyskania punktacji w ramach kryteriów oceny ofert.
w szczególności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu, uzyskania punktacji w ramach kryteriów oceny
ofert.
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9. Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody
potwierdzające spełnianie tych wymagań. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę składu osobowego
10. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany
którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie
wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy
wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają
z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.
11. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu
wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
Umowy z winy Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka
personelu Wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę.
13. Czynności określone w ust. 7 - 11 nie wymagają zgody Wykonawcy, ani aneksu
do Umowy.
§8
[PODWYKONAWCY]
1. Wykonawca co do zasady będzie wykonywać przedmiot Umowy osobiście, jednakże dopuszcza
się realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców (w przypadku, gdy
Wykonawca poczyni stosowne zastrzeżenie w ofercie) pod warunkiem wyrażenia zgody przez
Zamawiającego na wykonanie danej części robót budowlanych przez wskazanego
podwykonawcę w trybie ściśle określonym w art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego.
2. Strony ustalają, iż przedstawienie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy z
podwykonawcą celem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie części robót przez
podwykonawcę następować będzie na adres wskazany w komparycji Umowy, a przekazywana
Zamawiającemu umowa lub projekt umowy obligatoryjnie musi zawierać istotne
postanowienia umowne określające w szczególności: przedmiot umowy; zakres prac z
określeniem zakresu w dokumentacji projektowej, Harmonogramie; wynagrodzenie
podwykonawcy oraz terminy i sposób jego płatności; terminy wykonania umowy, warunki
gwarancji i serwisu. Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy między
wykonawcą a podwykonawcą z naruszeniem zasad określonych w zdaniu poprzednim
uznawane będzie za bezskuteczne.
3. Wykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, także w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest zobowiązany przedstawić
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Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu projekt umowy, przy czym w przypadku zamiaru
zawarcia umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Wykonawca wraz ze
złożeniem projektu takiej umowy podwykonawczej jest zobowiązany dołączyć swoją zgodę na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem. Nie zgłoszenie przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany,
pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku
projektu zmian umowy powyższe postanowienia należy stosować odpowiednio.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowę o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia
ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu,
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania
robót objętych umową oraz określenie wartości prac zgodnie z poszczególnymi pozycjami
hamonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy,
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta (lub suma kwot wynikająca z umów realizowanych przez
Podwykonawców na tym samym zakresie) nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu
robót wynikająca z hamonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy,
3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem, przy czym
harmonogram ten musi być zgodny z harmonogramem Wykonawcy,
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę lub Podwykonawcy przez dalszego
Podwykonawcę, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,
5) termin gwarancji i rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi
wskazany w umowie z Wykonawcą Robót,
6) Obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą.
7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem umowy
podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace
przez Podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż
termin zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez
Zamawiającego,
8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakazuje się
wprowadzania do umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami postanowień
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dotyczących zatrzymywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zapłaty części należnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji lub
należytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu Umowy (tzw. kaucja
gwarancyjna), zabezpieczenie może nastąpić wyłącznie na podstawie oświadczenia o
potrąceniu wierzytelności Podwykonawcy z wynagrodzenia i wygaśnięciu roszczenia
Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia w zatrzymanej części na zasadzie odnowienia,
9) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej pod rygorem
nieważności,
10) brak zgody Wykonawcy na przelew wierzytelności Podwykonawcy wynikających z umowy.
11) postanowienia upoważniające Zamawiającego do wymagania, aby podzlecenie zostało
scedowane na Zamawiającego w zakresie praw wynikających z rękojmi i gwarancji oraz w
całości - w przypadku odstąpienia od Umowy z Wykonawcą
12) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami nie może
zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,
b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego,
c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiającego,
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, których
przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie
dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy, czyli wynagrodzenia, o którym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, z tym że wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o
wartości większej niż 50 000,00 zł brutto.
7. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a
dalszym Podwykonawcą na danej inwestycji obowiązek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów, tj. 0,5 % wartości
umowy lub 50.000,00 zł brutto.
8. W przypadku umów, o których mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi, Zamawiający
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informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.
9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia
określone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.
10. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania
Podwykonawców.
12. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót objętych przedmiotem umowy,
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren
budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie
Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.
§9
[PŁATNOŚĆI]
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dostarczonej
do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej zostanie zapłacone po przekazaniu
Zamawiającemu ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę.
3. Strony dopuszczają możliwość fakturowania częściowego za wykonane roboty budowlane.
4. Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz na kwartał, po
dokonaniu częściowych odbiorów robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
przy czym łączna wysokość faktur częściowych nie może przekroczyć więcej niż 90%
całkowitego wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Do faktury
częściowej Wykonawca winien załączyć protokół częściowego odbioru robót podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Do faktury końcowej Wykonawca załączy zestawienie
wszystkich faktur częściowych oraz zestawienie rzeczowo finansowe zrealizowanych
poszczególnych elementów w układzie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Rozliczenie nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury wraz z protokółem, o którym mowa w §12 ust. 3 – 4 i 10 Umowy, odpowiednio do
zakresu odbioru. Termin ten jest zastrzeżony na rzecz Zamawiającego.
6. Do faktury Wykonawca winien załączyć odpowiednio protokół częściowego odbioru robót lub
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protokół końcowego odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności
na piśmie.
8. Zapłata wynagrodzenia umownego o którym mowa w §5 ust. 1 w sytuacji zawarcia umów o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z §8, uwarunkowana jest
przekazaniem Zamawiającemu dowodu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z oświadczeniem od Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia wynikającego z zawartych
umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Ponadto Wykonawca załącza
protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę. Otrzymane dokumenty będą podstawą dla Zamawiającego do dokonania
wypłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.
9. Za datę płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Faktura powinna zawierać następujące dane:
Nabywca:
Województwo Pomorskie
NIP: 583-31-63-786
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Odbiorca:
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
ul. Poniatowskiego 4 A
76-200 Słupsk
11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, przenosić wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 9a1
[MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI – DOTYCZĄCY CZYNNYCH PODATNIKÓW VAT]
1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty
dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany
do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za
odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.
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3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie
z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357
ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista
podatników VAT).
5. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złożenia przez Wykonawcę
nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do
wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku, o którym mowa
w ust. 4.
§ 10
[UBEZPIECZENIE]
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej przez cały okres realizacji robót polisy
ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych, obejmującej ubezpieczenie Umowy na czas realizacji
prowadzonej inwestycji. Suma ubezpieczenia kontraktu budowlanego (Roboty wraz z
materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do wybudowania) do wysokości ceny ofertowej
brutto. Zakres ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej w ramach ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR - all risks).
2. Wykonawca na 2 dni przed terminem rozpoczęcia prac budowlanych, przedłoży do wglądu
Zamawiającego umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1.
3. Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót budowlanych do czasu przedłożenia
dokumentów, o których mowa w ust. 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu
zakończenia robót.
4. Wykonawca zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji inwestycji opłaconej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż
500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia tj. Ryzyk
budowlanych (CAR/EAR - all risks) oraz OC. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na
okres krótszy niż wymagany na podstawie ust. 1 i 2 Wykonawca, na co najmniej 7 dni przed
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terminem końcowym istniejącej umowy ubezpieczenia, przedstawi Zamawiającemu dowody
ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu
polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz
z dowodem jej opłacenia, w takim terminie, aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia.
6. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o której
mowa w ust. 1 i 4, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć wykonawcę na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi
odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §17 ust. 3 pkt 1, §171 lub §172
niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy CAR /EAR all risks i OC albo, jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowej polisy CAR/EAR - all risks i OC
na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy.
§ 11
[GWARANCJA I RĘKOJMIA]
1.

2.

3.
4.

3

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa
w §1. Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy 3, początek licząc od daty końcowego odbioru robót.
Szczegółowe warunki gwarancji określa Wykonawca w dokumencie „Warunki gwarancji“
stanowiącym załącznik do umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego uwzględniającym rodzaj i rozmiar
usterki, w każdym wypadku jednak nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty pisemnego (listem
lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o
czas naprawy. W szczególnych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie
terminu usunięcia wad i usterek.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy rękojmię, w ramach której
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne. Okres
rękojmi biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Okres gwarancji wskazany w ofercie
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5.

Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to
Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. W ww. trybie mogą być również
usunięte wady, które ze względu na swój charakter muszą być usunięte natychmiast (w
szczególności w przypadku zagrożenia zdrowia, życia ludzkiego lub mienia) a usunięcia wady
przez osobę trzecią będzie szybsze niż przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przeglądzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądów gwarancyjnych także podczas
nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.
10. Nie później jednak niż na 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji strony dokonają
przeglądu Przedmiotu Umowy, z którego zostanie sporządzony protokół pogwarancyjny. W
przypadku stwierdzenia wad strony uzgodnią termin ich usunięcia. Jeżeli strony nie będą mogły
porozumieć się co do terminu usunięcia stwierdzonych wad, Wykonawca zobowiązany jest
usunąć wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości
techniczne/technologiczne naprawy.
11. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
§ 12
[ODBIORY]
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy,
o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawiania faktury częściowej za wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę,
2) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie
części robót budowlanych,
3) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
4) odbiór końcowy.
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3. Odbiór częściowy o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, dokonany zostanie na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
ostatecznego pozwolenia na budowę, podpisanego przez Zamawiającego.
4. Odbiory częściowe o których mowa w ust. 2 pkt. 2, będą dokonywane nie częściej niż raz na
kwartał na podstawie protokołu stwierdzającego stan zaawansowania robót.
5. Wartość robót dla odbiorów częściowych będzie określana na podstawie Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, zgodnie z § 9 ust. 4 Umowy.
6. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, dokonywane
będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do
odbiorów robót, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. W razie zaniechania
powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej ponownej rozbiórki
wykonanych elementów i ich ponownego wykonania.
7. Odbiory robót częściowych, o których mowa w ust 2 pkt 2 dokonywane będą po uprzednim
wpisie do Dziennika Budowy i skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru i przedstawicieli
Zamawiającego przez Wykonawcę robót budowlanych.
8. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót częściowych w ciągu 5 dni od daty
zawiadomienia go zgodnie z ust. 7.
9. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie pisemnie. Skutki zaniechania tych obowiązków
obciążać będą Wykonawcę.
10. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni
od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 7 o osiągnięciu gotowości do odbioru, pod warunkiem
potwierdzenia gotowości przez inspektorów nadzoru – termin będzie liczony od daty
późniejszej - zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności
odbioru najpóźniej w 7 dniu od daty rozpoczęcia czynności odbioru (z zastrzeżeniem ust. 12),
co zostanie potwierdzone protokółem końcowym odbioru Przedmiotu Umowy.
11. Z czynności odbioru (częściowych i końcowego) zostanie spisany stosowny protokół,
zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad, z tym, że wady Robót powinny być usunięte przez
Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania ww. protokołu, chyba że Zamawiający
wyznaczy inny termin.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru przedmiotu umowy także podczas
nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.
13. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na
którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu
w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru
Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do
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odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, dokumentację powykonawczą. Niewykonanie tych
obowiązków uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego
i prawidłowego wykonania
14. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w robotach lub dokumentach
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady będą nieistotne Zamawiający odbierze Przedmiot Umowy wskazując na wady
w protokole i termin ich usunięcia, stosownie do ust. 10 (postanowienia Umowy dotyczące
wykonawstwa zastępczego w razie wad oraz kar umownych stosuje się odpowiednio),
2) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać użytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odmówić odbioru
Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz żądać wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie
przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania
zgody sądu.
15. Wykonawca oświadcza, że akceptacja protokołów częściowych i końcowego przez
Zamawiającego nie zwalnia go z odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy z
zapewnieniem najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także
z SIWZ, załącznikami do SIWZ i z ofertą.
16. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
§121
[PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ]
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania opracowanej dokumentacji projektowej
(koncepcja projektowa, wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany, projekty
wykonawcze i warsztatowe, wytyczne, plan BIOZ oraz STWiOR) Zamawiającemu do
zatwierdzenia.
2. Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i elektronicznej sprawdzi zgodność jego zakresu i formy z wymaganiami umownymi oraz
Programem Funkcjonalno-Użytkowym i wskaże swoje uwagi celem ich uwzględnienia przez
Wykonawcę.
3. W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej Wykonawca powinien usunąć
usterki (wady) dokumentacji projektowej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie
dłuższym jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich stwierdzenia. W razie niedotrzymania terminu,
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o którym mowa powyżej Zamawiający może powierzyć usunięcie usterek (wad) innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu w tym
zakresie (wykonawstwo zastępcze).
§ 13
[KARY UMOWNE]
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na
niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczałtowe brutto, określone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §5 ust.
1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako
termin do usunięcia wad i usterek;
3) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §5 ust.
1 umowy;
4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki
przypadek;
5) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 6 000,00 zł, za każde zdarzenie;
6) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek;
7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 10 000,00 zł za
każdy taki przypadek;
8) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio dokumentów,
oświadczeń lub zaświadczeń wymaganych na podstawie §18 ust. 3 Umowy, w wysokości
100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Powyższa kara będzie naliczana
oddzielnie za każdy dokument, oświadczenie lub zaświadczenie;
9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób, które podczas realizacji
przedmiotu umowy będą wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne
pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub
Podwykonawcę, zgodnie z §18 Umowy – za każdy pełny dzień w wysokości 50 zł; powyższa
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3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę świadczącą usługi, a niezatrudnioną przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę;
10) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami §8, w wysokości 10 000 zł, za każde zdarzenie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. W szczególności
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania powstałego z tytułu utraty
dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskanego w ramach
projektu „EDUKACJA DLA PRZYRODY”, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4
Ochrona Różnorodności Biologicznej, współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia roszczeń z tytułu należnych kar umownych od
Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w §
14.
Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w
przypadku kar za zwłokę z każdym dniem.
Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego
w § 5 ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w
związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni,
Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego
wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie
przekroczy 30% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
§ 14
[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY]

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę ……………………… złotych, słownie:
……………………………00/100 w formie ……………..
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót i odpowiadająca 70%
wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty
odbioru końcowego robót.
Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca 30%
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona nie późnej niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy,
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi,
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.
Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie
Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin.
Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy,
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi,
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.
§ 15
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

1.

Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego każdej ze Stron przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą
Stronę podstawowych postanowień Umowy na zasadach opisanych niżej.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach, gdy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili jej zawarcia,
2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne lub
egzekucyjne w administracji i w toku tych postępowań dojdzie do zajęcia składników
majątku Wykonawcy, w tym ruchomości i wierzytelności lub zostanie nadany w
jakimkolwiek innym trybie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny i
niezwłocznie nie wznowił prac, pomimo wezwania Zamawiającego,
4) wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności niezgodnie z
dokumentacją projektową, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami
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technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystąpienia do właściwego ich
wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego,
5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 25% wartości łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;
6) Wykonawca popadnie w zwłokę z realizacją Przedmiotu Umowy lub któregokolwiek
z etapów prac przekraczającą 60 dni,
7) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm
mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy,
8) Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w
części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy,
9) w razie rażącego naruszenia innych postanowień Umowy i nie usunięcia stwierdzonych
uchybień mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krótszego, niż 7 dni,
10) w razie konieczności wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezpośredniej
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy,
11) nie wywiązania się przez Wykonawcę, z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 2
nieniejszej umowy.
12) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jeżeli w ciągu
7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia;
13) w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych powyżej w terminie 90
dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z
chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania Umowy,
w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu prac,
odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części
Umowy.
5. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu
Umowy według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne roboty
zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku
braku porozumienia stron Zamawiający wskaże zakres niezbędnych zabezpieczeń i robót
zabezpieczających),
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane
przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od
Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz
- jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
- przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót – celem dokonania wzajemnych
rozliczeń z Zamawiającym,
5) Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu inwestycji
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia
robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nie przystąpienia
do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia
o odstąpieniu od Umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający
obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy oraz zapłaty
wynagrodzenia za wykonane Roboty.
8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Zamawiający dokona rozliczenia
wykonanych robót budowlanych na podstawie protokołu inwentaryzacji (z uwzględnieniem
jakości przejmowanych robót budowlanych) oraz według stawek i z uwzględnieniem
odpowiednich pozycji zatwierdzonego przez Zamawiającego hamonogramu rzeczowofinansowego, a w brakującym zakresie przy zastosowaniu następujących nośników
cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego
na dzień ich sporządzenia:
1) stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla województwa
pomorskiego,
2) koszty pośrednie „Kp" (R, S) - średnie dla robót inwestycyjnych,
3) zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,
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4) ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą
przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych cenników,
w tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku braku możliwości
ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert handlowych, itp.
5) nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych. W
przypadku robót dla których brak nakładów w katalogach nakładów rzeczowych, będzie
zastosowana wycena indywidualna Zamawiającego.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, Zamawiający
nabywa majątkowe i pokrewne prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie
praw osobistych w zakresie określonym w § 6 do wszystkich utworów wytworzonych przez
Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstąpienia od Umowy.
§ 16
[KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI]
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych,
teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy
przebieg realizacji umowy.
2. Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym
e-mailową), telefoniczną, pisemną, pocztową lub faksem.
3. Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:
1) dane Zamawiającego:
a) osoba do kontaktu: ………………………,
b) adres do korespondencji pocztowej: ……………,
c) adres do korespondencji elektronicznej: …………………..,
d) telefon kontaktowy: …………………….,
e) fax: ………………………………….;
2) dane Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ……………………..,
b) adres do korespondencji pocztowej: ……………,
c) adres do korespondencji elektronicznej: …………………..,
d) telefon kontaktowy: …………………….,
e) fax: ………………………………….
§ 17
[ZMIANA UMOWY]
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1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
jest niedopuszczalna.
3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach:
1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji:
a) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne
nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej;
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót zewnętrznych budowlanych, w szczególności z powodu technologii
realizacji prac określonej umową, normami i innymi przepisami, wymagającej
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność. Informacja na temat niekorzystnych warunków atmosferycznych
winna być odnotowana w Dzienniku Budowy. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie się m.in. opady śniegu, deszczu a także także nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry –
uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez
niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz)
lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne
warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (właściwych dla miejsca budowy lub najbliższej okolicy w przypadku braku
tych danych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej;
c) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności:
wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych Umową)
osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów budowlanych
należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu, brak dostępu do
mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii elektrycznej,
wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), wystąpienie
okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania
należytej staranności;
30
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

d) konieczności lub woli Zamawiającego udzielenia robót dodatkowych, których
wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie;
e) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do
dokonania odbiorów robót, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom
trzecim stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy;
f) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym
orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia
lub zdrowia na budowie, prac archeologicznych, a także z powodu opóźnienia,
zawieszenia, wstrzymania lub zaprzestania przekazywania Zamawiającemu środków
finansowych na realizację zamówienia przez Instytucję Zarządzającą, w tym środków
w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020;
g) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie
energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne,
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza
kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec,
h) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla
dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę lub zakończenia robót, a opóźnienie
organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
i) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów
trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania
Umowy
- Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w lit. a-i, może
nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności
wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy
terminową realizację przedmiotu Umowy.
2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na
skutek, w szczególności zmiany decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu „Edukacja
dla przyrody” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, wytycznych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 lub pozyskania nowego
dofinansowania czy zwiększenia płynności finansowej wykonawcy poprzez dopuszczenie
dokonywania odbiorów częściowych częściej niż raz na kwartał;
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3) konieczności dostosowania treści niniejszej Umowy, a w szczególności Harmonogramu
rzeczowo-finansowego o którym mowa w §2 ust. 3 Umowy, do zasad przewidzianych w
ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, również w przypadku zmiany wytycznych jw. w tym
zakresie (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu);
4) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w szczególności z
powodu:
a) możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi na fakt, iż ich wykonanie nie jest
niezbędne do realizacji tej inwestycji (np. wycinka drzew);
b) ustaleń poczynionych z użytkownikami obiektu (Zamawiającym),
c) okoliczności, które powodują że wykonanie Umowy bez ograniczenia jej zakresu
wywołałoby u Zamawiającego niekorzystne skutki z punktu widzenia celu realizacji
Umowy lub powodowałoby nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie
wynagrodzenia, o którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane zawarte w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym o którym mowa w §2 ust. 3, a w przypadku braku
wystarczających danych w tym dokumencie uwzględnione zostaną cenniki i inne konieczne
dane publikowane w katalogach Sekocenbud na moment zawarcia Umowy. Niezależnie od
powyższego zamawiający ma prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego
wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli
pomniejszenie zakresu Umowy nie będzie możliwe na podstawie wytycznych o których
mowa wyżej;
5) zmiana polegająca na:
a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) podwykonawcy,
który nie został wskazany w ofercie;
b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu
prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia,
- po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji
dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców (zmiana
niewymagająca sporządzania aneksu),
6) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę
w ofercie o których mowa w §7 Umowy;
7) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe
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warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca za zasoby
którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania. (zmiana
niewymagająca sporządzania aneksu);
8) zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania
robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących
sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji przetargowej, a wynikających ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je
przygotowano lub nakazów organów administracji publicznej, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,
wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej oraz
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej, w
szczególności napotkania niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych,
e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa,
f) wystąpienia Siły wyższej o której mowa w ust. 3 pkt. 1 lit g Umowy,
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
g) woli Zamawiającego dokonania zmian, w szczególności, gdy zmiany mogą się
przyczynić skrócenia terminu wykonania robót, obniżenia kosztów wykonania
Umowy po stronie Zamawiającego, bądź uzyskania innych dodatkowych korzyści
dla Zamawiającego w stosunku do korzyści wynikających z Umowy przed zmianą;
- Wskazana powyżej zmiana Umowy będzie niedopuszczalna, jeżeli miałaby prowadzić do
zastosowania materiałów o jakości niższej niż wymagana na podstawie Umowy lub zmiana
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połączona byłaby z roszczeniem Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w
szczególności, gdy łączna wartość dokonywanych zmian miałaby być większa niż 15%
wartości o której mowa w §5 ust. 1 wynikającej z oferty Wykonawcy;
9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu przeprowadzenia odbiorów
częściowych, odbioru końcowego, pomiarów kontrolych, prób lub rozruchów, w sytuacji
gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczególnych robót.
10) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie
niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi
na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy, w tym konieczność
uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych,
istotnych zmian w projekcie budowlanym;
11) zmiana Umowy umożliwiająca wprowadzenie na teren budowy (podczas wykonywania
tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym
materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego
podmiotu (w tym podmiotu wybranego w wyniku uprzednio przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp) w celu
wykonania robót lub innych prac nieobjętych Umową. Zmiana ta może być poprzedzona
wstrzymaniem prac Wykonawcy przez Zamawiającego na części terenu Robót, z
jednoczesnym przekazaniem tej części terenu Robót Zamawiającemu na czas prowadzenia
prac przez innego Wykonawcę. (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu);
4. Dopuszczona jest możliwość zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego o którym mowa
w §2 ust. 3 Umowy, polegająca na przesunięciu rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania
robót budowlanych w nim wskazanych w szczególności w związku z przyczynami technicznymi,
technologicznymi oraz organizacyjnym, a także jeśli zmiana tego rodzaju wpłynie na
usprawnienie procesu organizacji robót, tempa robót, dopasowanie możliwości ich wykonania
do warunków atmosferycznych czy też dostępności materiałów budowlanych, a także
skoordynowania robót z ewentualnymi robotami lub innymi pracami nieobjętymi
przedmiotem Umowy, w tym ewentualnych robót wykonywanych przez podmiot trzeci
wprowadzony na teren budowy w trybie ust. 3 pkt. 11 niniejszego ustępu – o ile zmiana ta nie
dotyczy ostatecznego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana Harmonogramu
rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. (zmiana niewymagająca
sporządzenia aneksu).
5. Wniosek o zmianę Umowy o której mowa w §17, §171 i §172 powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
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6.

7.

8.

9.

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub
postanowień Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające
dokonanie zmiany Umowy, w szczególności: orzeczenie sądu powszechnego lub
administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące
koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy, analiza rynku potwierdzająca brak
lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, produktów lub sprzętu niezbędnych do
wykonania Umowy, wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień
itp., wraz z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym
dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne
gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, raport meteorologiczny za
odpowiedni okres, w którym wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne skutkujące
opóźnieniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, orzeczenie sądu
powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej
skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, itp.
Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą
wyrazić zgodę się na zawarcie aneksu). Zamawiający informuje ponadto, iż jego zgoda na aneks
może być uzależniona od uprzedniej zgody instytucji zarządzającej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego jako instytucji zarządzającej środkami w ramach
projektu „Edukacja dla przyrody”.
Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także
zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli
strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na
takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.
Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a
także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na
wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność
przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany
weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności
świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
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3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
§ 171
[ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY]
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym
mowa w §5 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia
jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) 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,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2-12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1
pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Tym
samym Wykonawca będzie uprawniony przy wystawieniu faktury do naliczania wynagrodzenia
brutto z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług VAT obowiązującej w dacie
wystawienia faktury (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu).
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1
pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że wniosek o którym mowa w ust. 7 wniesiony został
1.
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5.

6.

7.

8.

do Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych
zmian.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących usługi, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot
umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia osób realizujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją umowy.
W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze stron może wystąpić do drugiej
strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy
uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia.
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca do wniosku
zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te
mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w
skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w
skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy, wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy
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oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 1 pkt 3.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 21 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w
jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.
10. W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, strona, która
otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w
ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 172
[ZMIANY UMOWY ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM COVID-19]
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w
zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego) w przypadku
występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia (lub
dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19.
2. Strony informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19
na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony
umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym,
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub
nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w styczności z osobami, których
zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia
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18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka,
klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub
niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu
rozprzestrzeniania się COVID-19;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa
w art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian;
4) wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw dotyczących produktów,
komponentów produktów lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;
5) trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
6) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy;
7) okoliczności, o których mowa w pkt 1–6, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;
3. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z
realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których
mowa w ust. 2, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub
oświadczenia tych wykonawców.
4. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
wykonanie tej umowy.
5. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 o których
mowa w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje
zmiany umowy, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości
pierwotnej umowy.
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6. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których
mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w uzgodnieniu z
wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4
7. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części może nastąpić o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutków
związanych z wystąpieniem tej przeszkody.
8. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie.
9. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest
związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią
zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części,
czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub
zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
10. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia
powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca mogą uzgodnić
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy
zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
§ 18
[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY ORAZ SANKCJĘ Z TYTUŁU
NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ]
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy
o pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w
zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby,
w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę – polegające na:
1) przygotowaniu terenu pod budowę (wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie
niezbędnych przyłączy, roboty rozbiórkowe),
2) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych oraz wykończeniowych: prace murarskie,
tynkarskie, glazurnicze, malarskie, stolarskie, rozbiórkowe, zbrojarskie, betonowe i
żelbetonowe, ciesielskie, dekarskie;
2) wykonywaniu robót elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, wod-kan i sanitarnych
(montowanie instalacji grzewczych, wodnych, telekomunikacyjnych),
3) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiałów
budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy etc.
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2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu
umowy.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych) 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 pkt. 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) (tj. w szczególności 4 bez adresów, nr
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe
do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
4 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być
zgodny z przepisami ww. ustawy.
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4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę
zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie
Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania
wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie również w
przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności będzie
polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej zgodnie z §13
niniejszej Umowy, a także uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie
tych naruszeń.
6. 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. 1 czynności.
7. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących
zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1.
§ 20
[SĄD WŁAŚCIWY]
W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy,
sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 21
[PRAWO WŁAŚCIWE]
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy – Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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§ 22
[KLAUZULA SALWATORYJNA]
1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne,
ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.
2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym
prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.
§ 23
[EGZEMPLARZE UMOWY]
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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