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 Załącznik nr 8 do SWZ - zmieniony 
 

UMOWA  Nr …………………………… 
 

zawarta w dniu ………………… 2022 roku w Świebodzinie pomiędzy:  

 

Gminą Świebodzin, adres: 66-200 Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 

NIP: ….., REGON: ….. 

reprezentowaną przez:  

……………………….. – ………………….. 

przy kontrasygnacie Skarbnika – ……………………….. 
 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  

 

 SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.)  

…………………… Spółka Akcyjna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy 

…………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości 

…………………… zł, wpłaconym w wysokości ……………………, NIP ……………………, REGON 

……………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez:  

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.)  

…………………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …………………… (kod pocztowy 

……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale 

zakładowym w wysokości …………………… zł, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana w 

dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez:  

 

SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA 

(sp.p.)  

…………………… Spółka Jawna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy 

……………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, NIP ……………………, REGON 

……………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez:  
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OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

…………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. 

……………………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą …………………… w …………………… (kod 

pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej 

prowadzonej przez ……………………, pod numerem ……………………; NIP ……………………, REGON 

……………………, zwany w dalszej części umowy ……………………, reprezentowany przez: 

 

SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) 

…………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. …………………., 

wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod numerem 

…………………… i …………………… zamieszkały w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. 

……………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod 

numerem …………………, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą 

…………………… w …………………… (kod pocztowy……………………), przy ul. ……………………, NIP 

………………, REGON……………………, zwani w dalszej części umowy ……………………, reprezentowani 

przez:  

…………………………………………  

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,  

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „…...” (w treści Umowy jako: „Postępowanie”) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), została zawarta 

Umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

Definicje 

 

Przyjmuje się, że poniższe terminy w dalszej części Umowy będą oznaczać:  

1. Przedmiot Umowy – wykonanie kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów 

eliminującego anonimowość i zbiorową odpowiedzialność wraz z dostawą narzędzi umożliwiających 

kontrolę selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej i zarządzanie tym systemem oraz 

wykonaniem niezbędnych robót budowlanych na terenie gminy Świebodzin, zwanego w dalszej części 

umowy Systemem oraz modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
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miejscowości Jeziory 55, poprzez jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie wraz z dostarczeniem 

systemu informatycznego do jego obsługi i aplikacji mobilnej dla użytkowników, zwanego w dalszej 

części umowy PSZOK; 

2. Dokumentacja Powykonawcza – komplet dokumentów obejmujący Dokumentację Projektową wraz z 

naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę), jak 

również wszelkie atesty na zastosowane materiały, urządzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, właściwości użytkowych z 

obowiązującymi normami, protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych, prób szczelności, prób 

ciśnieniowych, z rozruchu urządzeń (jeżeli dotyczy), z badań kominiarskich (jeżeli dotyczy), DTR, 

gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje obsługi, instrukcje stanowiskowe, BHP i 

ppoż., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 

(jeżeli dotyczy) oraz inne dokumenty wymagane prawem; 

3. Dokumentacja Projektowa – dokumentację projektową w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.) oraz wszelką inną dokumentację 

wymaganą do należytej realizacji robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy; 

4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (lub inne dni pracujące dla Zamawiającego), z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego;  

5. Oprogramowanie – wszelkie komponenty składające się na System i PSZOK będące programami 

komputerowymi, niezbędne do zapewnienia ich funkcjonalności i prawidłowego funkcjonowania na 

zasadach określonych w Umowie; 

6. Program Funkcjonalno-Użytkowy – Program Funkcjonalno - Użytkowy z grudnia 2021 r. opracowany 

przez Zamawiającego, stanowiący – jako Załącznik do SWZ - integralną część niniejszej Umowy; 

7. Pzp – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze 

zm.); 

8. Teren robót – przestrzeń, w której prowadzone są prace, w tym montażowe i budowlane, wraz z 

zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy;  

9. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca prawo do korzystania z Systemu i PSZOK, 

w tym Oprogramowania, na podstawie udzielonej licencji;  

10. SWZ – specyfikacja warunków zamówienia oraz jej wyjaśnienia przekazane w trakcie przeprowadzania 

Postępowania;  
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11. Wada – cecha zmniejszająca wartość Przedmiotu Umowy ze względu na cel oznaczony w Umowie, 

wykonanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z warunkami technicznymi, wiedzą techniczną, przepisami, 

normami lub innymi dokumentami lub wykonanie robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją 

Projektową;  

12. Awaria Systemu / Awaria PSZOK – zdarzenie, w którym stwierdzono nieprawidłowość działania lub 

uszkodzenie jednego (lub więcej) komponentu Oprogramowania Systemu / PSZOK, w tym 

jakiegokolwiek elementu Oprogramowania, ograniczające lub powodujące spadek: wydajności lub 

funkcjonalności Systemu / PSZOK, a także uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie z komponentu 

Oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem. Awaria może być: niekrytyczna lub krytyczna;  

13. Awaria niekrytyczna Systemu / Awaria niekrytyczna PSZOK – awaria jednego (lub więcej) komponentu 

Oprogramowania Systemu / PSZOK, w tym jakiegokolwiek elementu Oprogramowania, która 

negatywnie wpływa na jego wydajność lub funkcjonalność, lecz nie uniemożliwia działania Systemu / 

PSZOK;  

14. Awaria krytyczna Systemu / Awaria krytyczna PSZOK – awaria jednego (lub więcej) komponentu 

Oprogramowania Systemu / PSZOK, w tym jakiegokolwiek elementu Oprogramowania, która całkowicie 

uniemożliwia eksploatację Systemu / PSZOK;  

15. Usterka - zdarzenie, w którym stwierdzono nieprawidłowość działania lub uszkodzenie jednego (lub 

więcej) komponentu Systemu / PSZOK, niewpływające na funkcjonalność i wydajność całego Systemu / 

PSZOK;  

16. Błąd Systemu / Błąd PSZOK – nieprawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania Systemu / PSZOK, 

rozumiane jako działanie w sposób niezgodny z Dokumentacją Projektową i powodujące ograniczenie 

korzystania z Systemu / PSZOK, przy jednoczesnym zachowaniu spełniania jego podstawowych funkcji;  

17. Czas usunięcia Awarii/Usterki/Błędu Systemu / Czas usunięcia Awarii/Usterki/Błędu PSZOK – czas, jaki 

może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem Awarii/Usterki/Błędu Systemu / PSZOK a jej 

usunięciem;  

18. Usunięcie Awarii Systemu / Usunięcie Awarii PSZOK– doprowadzenie Systemu / PSZOK lub jego 

komponentu, w którym wystąpiła Awaria Systemu / Awaria PSZOK do takiego stanu, aby możliwe było 

pełne jego wykorzystanie i użytkowanie;  

19. Usunięcie Usterki Systemu / Usunięcie Usterki PSZOK – przywrócenie do poprawnego działania 

komponentu Systemu / PSZOK, w którym wystąpiła Usterka Systemu / PSZOK; 

20. Usunięcie Błędu Systemu / Usunięcie Błędu PSZOK – przywrócenie do poprawnego działania 

komponentu Systemu / PSZOK, w którym wystąpił Błąd Systemu / PSZOK. 
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§ 2 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę kompleksowego Systemu Indywidualnej 

Segregacji Odpadów eliminującego anonimowość i zbiorową odpowiedzialność wraz z dostawą narzędzi 

umożliwiających kontrolę selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej i zarządzanie tym 

systemem oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych na terenie gminy Świebodzin oraz 

modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jeziory 55, 

poprzez jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie wraz z dostarczeniem systemu informatycznego 

do jego obsługi i aplikacji mobilnej dla użytkowników. 

2. Szczegółowy sposób wykonania Przedmiotu Umowy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(OPZ) oraz Programie Funkcjonalno - Użytkowym, które jako Załączniki stanowią integralną część 

niniejszej Umowy.  

3. Przedmiot Umowy realizowany będzie w czterech etapach zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji inwestycji w terminie do 10 dni 

roboczych od daty zawarcia Umowy.  

4. Zamawiający zgłosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 3, w ciągu 7 dni 

roboczych od daty jego przedłożenia przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia zaktualizowany 

harmonogram, uwzględniający uwagi Zamawiającego, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 4.  

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu w trybie określonym w ust. 4 jest 

jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji na każdym 

etapie realizacji Przedmiotu Umowy. Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji na etapie realizacji 

Przedmiotu Umowy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego i nie powoduje konieczności zmiany 

treści umowy. Do aktualizacji harmonogramu postanowienia ust. 3-6 stosuje się odpowiednio, przy czym 

termin na zainicjowanie aktualizacji harmonogramu wynosi 7 dni roboczych i rozpoczyna swój bieg z 

chwilą zdarzenia stanowiącego przyczynę dokonania aktualizacji.  
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§ 3 

Współpraca Stron i przedstawiciele Stron 

 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, 

osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą i kwalifikacjami pozwalającymi na należyte 

zrealizowanie Przedmiotu Umowy, w tym Wykonawca oświadcza, że zapoznał się  

z przepisami prawa krajowego, wspólnotowego oraz wszelkimi innymi regulacjami dotyczącymi 

Przedmiotu Umowy.  

2. Strony zobowiązują się wykonywać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem 

Umowy.  

3. Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia – w formie 

pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 Dni robocze od dnia 

otrzymania żądania Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej przez 

Wykonawcę, o której mowa w ust. 3, istnieje możliwość zorganizowania spotkania przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego z zastrzeżeniem, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wskazanym terminie 3 dni 

przed planowaną datą spotkania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniu w terminie i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści informacji wiążące są 

wskazania Zamawiającego.  

5. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Umowy, w 

tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy.  

6. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:  

1) po stronie Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………….  

2) po stronie Zamawiającego:  

…………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………….  

7. Osoba wskazana w ust. 6 pkt 2) nie jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego.  



 
 

7 
 

8. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego nie jest uprawniony do składania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń 

woli, których skutkiem byłaby zmiana, ustanie lub uzupełnienie niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie …… posiadającej uprawnienia  

w specjalności …., numer uprawnień ….. 

10. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy działają w granicach umocowania 

określonego przepisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z 

zm.). 

11. Zmiana osób wymienionych w ust. 6, 8 i 9 nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony za 

wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie drugiej Strony o dokonanej zmianie. 

Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnej informacji z danymi 

nowego przedstawiciela.  

12. Adresy do korespondencji między Stronami wskazane zostały w komparycji Umowy. O każdej zmianie 

adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę. Niedopełnienie tego obowiązku 

skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres za doręczoną. Zmiana, o 

której mowa w niniejszym ustępie, nie wymaga zmiany Umowy.  

13. Wszelka korespondencja między Stronami będzie sporządzana w formie pisemnej, zawierając 

oznaczenie niniejszej Umowy poprzez jej nazwę i numer.  

14. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego w 

sprawach związanych z uzyskaniem decyzji i innych wymaganych przepisami dokumentów wydawanych 

przez inne podmioty niż Zamawiający, koniecznych do należytego wykonania Umowy. 

 

§ 4 

Obowiązki Stron – Etap I, Etap II, Etap III i Etap IV- końcowy      

 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w czterech etapach.  

2. Do poszczególnych etapów należy: 

1) Etap I będzie dotyczył wykonania i odbioru Dokumentacji Projektowej dotyczącej Systemu na 

    terenie miasta.  

2) Etap II będzie dotyczył wykonania i odbioru niezbędnych prac do posadowienia 108 sztuk modułów 

Systemu na terenie miasta, w tym prac budowalnych. 

3) Etap III będzie dotyczył wykonania, dostawy i odbioru 88 sztuk modułów Systemu na terenie  

    miasta.  
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4) Etap IV będzie dotyczył wykonania, dostawy i odbioru 20 sztuk modułów Systemu na terenie  

    miasta, wykonania i odbioru Dokumentacji Projektowej PSZOK oraz wykonania i odbioru modernizacji 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Jeziory 55 wraz z 

Dokumentacją powykonawczą Systemu i Dokumentacją powykonawczą PSZOK. 

3. Do obowiązków Zamawiającego w ramach etapu I należy w szczególności: 

1) uzgodnienie miejsc lokalizacji gniazd Systemu, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu robót do posadowienia Systemu na terenie 

miasta oraz Terenu robót do wybudowania PSZOK. 

3) uzgodnienie i wskazanie Wykonawcy miejsc przyłącza elektrycznego 230 VAC do Systemu, 

4) odbiór Dokumentacji Projektowej dotyczącej Systemu na terenie miasta. 

5) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap I. 

4. Do obowiązków Zamawiającego w ramach etapu II należy w szczególności: 

1) odbiór wykonanych prac do posadowienia 108 sztuk modułów Systemu na terenie miasta, w 

tym prac budowlanych, 

2) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap II. 

5. Do obowiązków Zamawiającego w ramach etapu III należy w szczególności:  

1) odbiór 88 sztuk modułów Systemu na terenie miasta, 

2) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap III.  

6. Do obowiązków Zamawiającego w ramach etapu IV należy w szczególności: 

1) odbiór 20 sztuk modułów Systemu na terenie miasta, 

2) odbiór częściowy etapu IV tj. Dokumentacji Projektowej PSZOK,  

3) odbiór całości PSZOK, 

4) odbiór Dokumentacji powykonawczej Systemu i Dokumentacji powykonawczej PSZOK, 

5) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap IV. 

7. Do obowiązków Wykonawcy w ramach etapu I należy w szczególności:  

1) opracowanie, przedłożenie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu realizacji inwestycji 

w terminach i trybie określonym § 2 ust. 3 - 6, 

2) przygotowanie Dokumentacji Projektowej Systemu na terenie miasta w szczególności na 

podstawie wymagań określonych w SWZ, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnień dokonanych z Zamawiającym, 

3) ewentualne dokonanie zgłoszenia do stosownego organu administracyjnego umożliwiającego 

rozpoczęcie robót (o ile wymagane), 

4) protokolarne przejęcie Terenów robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

5) przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej Systemu na terenie miasta. 
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8. Do obowiązków Wykonawcy w ramach etapu II należy w szczególności:  

1) wykonanie wszelkich niezbędnych prac do posadowienia 108 sztuk modułów Systemu na 

terenie miasta, w tym prac budowlanych. 

9. Do obowiązków Wykonawcy w ramach etapu III należy w szczególności: 

1) dostawa, montaż i instalacja 88 sztuk modułów Systemu na terenie miasta, 

2) podłączenie do zasilania i uruchomienie 88 sztuk modułów Systemu na terenie miasta, 

3) podłączenie 88 sztuk modułów Systemu do systemu centralnego wraz z uruchomieniem, 

4) przekazanie Zamawiającemu pakietów startowych z naklejkami zawierającymi kody QR dla 

gospodarstw domowych oraz przekazanie Zamawiającemu zapasu arkuszy z naklejkami 

zawierającymi kody QR, wystarczającego na okres 2 lat do Systemu, 

5) przekazanie Zamawiającemu 1 sztuki urządzenia mobilnego do wykonywania kontroli jakości, 

6) przeszkolenie podmiotów i osób wskazanych w OPZ i na zasadach tam określonych co do 

działania i obsługi Systemu (w zakresie dostarczonych w etapie III 88 sztuk modułów Systemu). 

 

10. Do obowiązków Wykonawcy w ramach etapu IV należy w szczególności: 

1) dostawa, montaż i instalacja 20 sztuk modułów Systemu na terenie miasta, 

2) podłączenie do zasilania i uruchomienie 20 sztuk modułów Systemu na terenie miasta, 

3) podłączenie 20 sztuk modułów Systemu do systemu centralnego wraz z uruchomieniem, 

4) przeszkolenie podmiotów i osób wskazanych w OPZ i na zasadach tam określonych co do 

działania i obsługi Systemu (w zakresie dostarczonych w etapie IV 20 sztuk modułów 

Systemu), 

5) zweryfikowanie danych wyjściowych do projektowania PSZOK przedstawionych przez 

Zamawiającego oraz opracowanie i przedstawienie wstępnej koncepcji PSZOK zgodnej z 

Programem Funkcjonalno – Użytkowym, 

6) wykonanie wszelkich badań, analiz i ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania 

PSZOK oraz wykonanie wszelkich uzgodnień wraz z decyzjami umożliwiającymi wystąpienie o 

pozwolenie na budowę, 

7) wykonanie Dokumentacji Projektowej PSZOK, w szczególności na podstawie wymagań 

określonych w SWZ, Programie Funkcjonalno – Użytkowym, przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.  – Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 

2351 z zm.), zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnień dokonanych z 

Zamawiającym, 

8) uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dokonanie koniecznych zgłoszeń robót, 
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9) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Projektowej PSZOK wraz  

z ostateczną decyzją udzielającą pozwolenia na budowę i zatwierdzającą projekt budowlany, 

którą Zamawiający odbierze odbiorem częściowym w ramach etapu IV, 

10) kompleksowe wykonanie PSZOK zgodnie z Dokumentacją Projektową, warunkami określonymi 

w pozwoleniu na budowę, wymogami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i innymi 

przepisami prawa, 

11) prowadzenie Dziennika Budowy PSZOK, 

12) niezwłoczne pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, jak również o problemach technicznych 

lub innych okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia, 

13) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

14) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych, ze 

wskazaniem na opis tych robót oraz przyczyny uzasadniające konieczność ich wykonania. 

Konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie robót zamiennych. 

Wykonawcy z tytułu wykonania robót zamiennych nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, 

15) przekazanie Zamawiającemu PSZOK, 

16) przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej Systemu, 

17) przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej PSZOK wraz  

z pozwoleniem na użytkowanie oraz wszelkimi dokumentami pozwalającymi na ocenę 

prawidłowego wykonania robót przez Wykonawcę. 

 

11. Ponadto przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) utrzymania porządku oraz ochrony mienia znajdującego się na Terenie robót od dnia przejęcia 

Terenu robót, 

2) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów BHP oraz ochrony p.poż., 

3) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska i przyrody, w szczególności Ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.), 

4) wykorzystywania wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do 

stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego Systemu oraz PSZOK,  

5) zapewnienia, aby wyroby budowlane, które będą używane do realizacji Przedmiotu Umowy 

spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351),  

6) zapewnienia powykonawczo ewentualnej obsługi geodezyjnej robót, 
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7) wykonania wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do wykonania 

Systemu oraz PSZOK,  

8) usunięcia wszelkich Wad stwierdzonych przez Zamawiającego na każdym etapie wykonywania 

Przedmiotu Umowy, jak również w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za Wady, 

9) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi Umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe,  

10) wykonania robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy użyciu 

sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania Umowy,  

11) utrzymania porządku na Terenie robót w trakcie realizacji prac, a po ich zakończeniu – 

usunięcia poza Teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia 

całego Terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania,  

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji Przedmiotu 

Umowy – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,  

13) zagospodarowania powstałych w trakcie wykonywania prac ewentualnych zanieczyszczeń (np. 

gruz) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (na koszt Wykonawcy). 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów 

potwierdzających zagospodarowanie odpadów,  

14) umożliwienia wstępu na Teren robót oraz udostępnienie danych i informacji związanych z 

realizacją Przedmiotu Umowy przedstawicielom określonych służb oraz organów, a także 

innym wskazanym przez Zamawiającego osobom.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt i ryzyko dostaw urządzeń, 

materiałów i innych elementów wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do składowania ich 

zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem profesjonalisty oraz zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

13. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i na sumę ubezpieczenia 

nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł stanowiącą załącznik nr 5 do umowy, obejmującą również szkody 

wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. 

14. W przypadku gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed zakończeniem realizacji 

umowy, Wykonawca na 3 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 

dokument o kontynuacji ubezpieczenia, wraz z dowodami opłacenia należnych składek z zachowaniem 

postanowień ust. 13, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt. 11, 12. 

15. W ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 8 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem całości robót budowlanych realizowanych na 
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podstawie opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej. Wykonawca będzie pełnić nadzór 

autorski według potrzeb wynikających z postępu prac / robót budowalnych realizowanych zgodnie z 

harmonogramem realizacji inwestycji. 

16. W ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 8 ust. 1 Umowy w okresie gwarancji udzielonej na 

System, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmiany rodzaju frakcji w danym module z 

zapewnieniem funkcjonalności urządzeń. 

17. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje i dostarczy na własny koszt działania i/lub 

materiały promocyjne, informacyjne i edukacyjne dotyczące obsługi Systemu Indywidualnej Segregacji 

Odpadów. 

18. O ile jest to możliwe ze względu na charakter i zakres prac danego etapu, Zamawiający dopuszcza, aby 

etapy były wykonywane równocześnie. Jednak do odbioru i zapłaty wynagrodzenia za dany etap 

konieczne jest wcześniejsze odebranie i zapłata za etap poprzedzający.  

19. Szczegółowy wykaz ilości sztuk modułów Systemu wraz z podziałem na poszczególne lokalizacje na 

terenie miasta, w których mają zostać one posadowione oraz z podziałem na etapy (III lub IV), w których 

zostaną dostarczone stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 5 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy wszystkich etapów  

w terminie 16 (szesnastu) miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy, uwzględniając konieczność 

uzyskania przez Wykonawcę wszelkich wymaganych dopuszczeń, pozwoleń etc. umożliwiających 

rozpoczęcie użytkowania.  

2. Terminy realizacji poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy wskazane zostaną w zaakceptowanym 

przez Zamawiającego harmonogramie realizacji inwestycji.  

3. Jako zrealizowanie Przedmiotu Umowy rozumie się wykonanie wszystkich dostaw, prac i robót 

budowlanych składających się na Przedmiot Umowy wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszystkich 

znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 7 ust. 5 

Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o terminie zakończenia wszystkich dostaw, 

prac i robót budowlanych pisemnie oraz poprzez wpis do Dziennika budowy. 
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§ 6 
Zmiana w Dokumentacji Projektowej 

 

1. W trakcie realizacji PSZOK Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian  

w sporządzonej Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem, że zmiany nie naruszą wymagań  

i zapisów zawartych w SWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia i/lub Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym. 

2. Zmiany dotyczące poszczególnych robót są dopuszczalne jedynie, gdy proponowane rozwiązania są 

równorzędne, nowocześniejsze lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Program 

Funkcjonalno – Użytkowy. Powyższe powinno zostać potwierdzone przez autorów Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego, jak i Zamawiającego. Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o 

planowanych zmianach oraz przedstawić dokumentację przedstawiającą opis proponowanych zmian. 

Zamawiający musi zatwierdzić zmiany.  

3. Wskazane w ust. 2 zmiany nie mogą jednak powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy czy skrócenia okresu udzielonej gwarancji jakości.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zmienionej Dokumentacji Projektowej. 

5. Zmiany o jakich mowa w niniejszym paragrafie nie stanowią zmiany Umowy. 

 

§ 7 

Odbiory 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  

1) Odbiór etapu I; 

2) Odbiór etapu II; 

3) Odbiór etapu III;  

4) Odbiór etapu IV – odbiór końcowy; 

5) Odbiór gwarancyjny – przed upływem okresu obowiązywania gwarancji jakości  

i rękojmi za Wady.  

2. Przedmiotem Odbioru etapu I będzie odbiór Dokumentacji Projektowej Systemu na terenie miasta. 

3. Przedmiotem Odbioru etapu II będzie odbiór wszelkich wykonanych prac niezbędnych do posadowienia 

108 sztuk modułów Systemu na terenie miasta, w tym prac budowlanych.  

4. Przedmiotem odbioru etapu III będzie odbiór 88 sztuk modułów Systemu na terenie miasta, na co składa 

się między innymi: 
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1) dostawa, montaż i instalacja 88 sztuk modułów Systemu w uzgodnionych lokalizacjach, 

2) podłączenie elementów 88 sztuk modułów Systemu do zasilania i uruchomienie, 

3) podłączenie 88 sztuk modułów Systemu do systemu centralnego wraz z uruchomieniem, 

4) przekazanie Zamawiającemu pakietów startowych z naklejkami zawierającymi kody QR dla 

gospodarstw domowych oraz przekazanie Zamawiającemu zapasu arkuszy z naklejkami 

zawierającymi kody QR, wystarczającego na okres 2 lat do Systemu, 

5) przekazanie Zamawiającemu 1 sztuki urządzenia mobilnego do wykonywania kontroli jakości 

wraz z 1 sztuką licencji oprogramowania, 

6) przekazanie Zamawiającemu Instrukcji użytkowania, 

7) przeszkolenie podmiotów i osób wskazanych w OPZ i na zasadach tam określonych co do 

działania i obsługi Systemu (w zakresie dostarczonych w etapie III 88 sztuk modułów Systemu). 

5. Przedmiotem Odbioru etapu IV będzie odbiór 20 sztuk modułów Systemu na terenie miasta, całości 

PSZOK oraz Dokumentacji powykonawczej PSZOK i Systemu, na co składa się między innymi: 

1) dostawa, montaż i instalacja 20 sztuk modułów Systemu w uzgodnionych lokalizacjach, 

2) podłączenie elementów 20 sztuk modułów Systemu do zasilania i uruchomienie, 

3) podłączenie 20 sztuk modułów Systemu do systemu centralnego wraz z uruchomieniem, 

4) przeszkolenie podmiotów i osób wskazanych w OPZ i na zasadach tam określonych co do 

działania i obsługi Systemu (w zakresie dostarczonych w etapie IV 20 sztuk modułów 

Systemu), 

5) kompleksowe wykonanie PSZOK zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę i zaakceptowaną 

przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową, warunkami określonymi w pozwoleniu na 

budowę, wymogami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i innymi przepisami prawa, 

6) przekazanie Zamawiającemu całości PSZOK wraz z pozwoleniem na użytkowanie, 

7) opracowanie Dokumentacji Powykonawczej Systemu w tym: 

a) opracowanie zasad dotyczących gwarancji i serwisu. 

8) opracowanie i przekazanie Dokumentacji Powykonawczej PSZOK w tym: 

a) opracowanie Instrukcji użytkowania systemów i urządzeń, 

b) opracowanie zasad dotyczących gwarancji i serwisu. 

 

6. O osiągnięciu gotowości do odbioru etapu I, II, III oraz IV - końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

zgłosić gotowość odbiorową Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Zawiadomienie, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, co najmniej na 7 dni przed planowaną datą odbioru oraz w wymaganych przypadkach 



 
 

15 
 

poprzez wpis do Dziennika budowy. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania 

zawiadomienia.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego i przedstawienia Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz dopełnienia wszystkich innych czynności 

wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przedstawienie 

Zamawiającemu:  

1) oświadczenie Kierownika budowy stwierdzające wykonanie wszelkich prac / robót budowlanych 

objętych Przedmiotem Umowy i z uwzględnieniem wskazówek, pisemnych uzgodnień i poleceń 

przekazanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 

2) oświadczenie Kierownika Budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane, 

3) protokołów z wymaganych prób, pomiarów i sprawdzeń (jeśli dotyczy) oraz protokołów odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

4) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu Umowy, 

5) Dokumentację Powykonawczą, 

6) dokument gwarancji,  

7) instrukcję obsługi do wdrożonego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów oraz Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w tym do wszystkich zainstalowanych 

urządzeń, 

8) aprobat technicznych, certyfikatów, atestów,  

9) deklaracji zgodności z Polskimi Normami lub EU,  

10) dokumentacji techniczno – ruchowej,  

11) Dokumentację Projektową z ewentualnymi naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku 

wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli miały miejsce,  

12) pozostałych dokumentów dotyczących Przedmiotu Umowy,  

13) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane.  

8. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru etapu I, II, III i etapu IV - końcowego  

w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru. Odbiorów częściowych 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dokona odbioru danego etapu w 

terminie wskazanym w harmonogramie realizacji inwestycji.  
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9. W zakresie dotyczącym robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca jest zobowiązany 

zawiadomić o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie, który to dokona 

odbioru w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. Z takiego odbioru sporządzony zostanie protokół. 

10. Zamawiający odmawia dokonania odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbiorowych, 

stwierdzono zaistnienie którejkolwiek z poniższych sytuacji:  

1) występują Wady istotne Przedmiotu Umowy;  

2) wykonywanie Przedmiotu Umowy nie zostało zakończone.  

11. Wystąpienie którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w ust. 10, zostanie odnotowane w protokole z 

czynności odbiorowych. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji do usunięcia Wad Przedmiotu 

Umowy lub zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, z uwzględnieniem czasu technicznie uzasadnionego i koniecznego do usunięcia Wad 

lub zakończenia Przedmiotu Umowy. 

12. Odbiór końcowy jest dokonywany poprzez złożenie przez przedstawiciela Zamawiającego stosownego 

oświadczenia w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

13. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz dokonania wszelkich 

przewidzianych prawem czynności wymaganych dla dopuszczenia Przedmiotu Umowy do użytkowania, 

na Zamawiającego przechodzą:  

1) ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy oraz  

2) prawo do użytkowania Systemu oraz PSZOK, w tym zostają udzielone licencje na 

Oprogramowanie.  

 

§ 8 

Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że całkowitym zryczałtowanym wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za 

należyte wykonanie Przedmiotu Umowy jest kwota ………………… zł brutto (słownie: ………..) w tym: 

podatek VAT ...............% tj. ………………….. zł (słownie: ……………….), netto ……………… zł 

(słownie: …………………………). 

2. Ustala się, iż wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wypłacone z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych z 

realizacją niniejszej umowy poza określoną w § 12 umowy. 
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5. Ustala się, iż wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wypłacone z zastrzeżeniem ust. 8 i 9: 

1) W roku 2022: 

a) Za wykonanie etapu I – 1,66% wartości wynagrodzenia brutto, tj. do kwoty 

zaplanowanej w budżecie Gminy Świebodzin, 

2) W roku 2023:  

a) Za wykonanie etapu II – 3,34 % wartości wynagrodzenia brutto, tj. do kwoty zapisanej 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzin, 

b) Za wykonanie etapu III - 45 % wartości wynagrodzenia brutto, 

c) Za wykonanie etapu IV - 50 % wartości wynagrodzenia brutto. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezbędne do zrealizowania 

Przedmiotu Umowy, wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia z SWZ i umowy jak również 

wszelkie inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy, w 

szczególności: koszty związane z dostawą urządzeń, pracami informatycznymi, przeprowadzeniem 

niezbędnych szkoleń, uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, 

wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót porządkowych, robót budowlanych oraz koszty 

innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy (w tym podatek VAT w 

obowiązującej wysokości).  

7. Wykonanie wszelkich dodatkowych czynności nie ujętych w SWZ i jej załącznikach, lecz niezbędnych do 

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wiedzą techniczną, nie będzie podstawą do zwiększenia 

wynagrodzenia.  

8. Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie czterech faktur VAT wystawianych przez 

Wykonawcę po wykonaniu poszczególnych etapów prac i przedłożeniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów pozwalających na ocenę jego prawidłowego wykonania oraz niezbędnych do dokonania 

odbioru danego etapu. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 

jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru danego etapu, potwierdzonego podpisaniem przez 

przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru etapu.  

9. Podstawą wystawienia faktur będą podpisane przez inspektora nadzoru i Strony protokołu odbiorów 

robót zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

10. Dokumentami, o których mowa w ust. 8 są: kopia sporządzonego przez Strony protokołu odbioru 

poszczególnego etapu wraz ze wskazaniem zakresu prac / robót budowlanych wykonanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, kopia faktury wystawionej przez zaakceptowanych 

przez Zamawiającego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z tytułu wykonania przez nich 

prac objętych przedkładaną fakturą Wykonawcy, dowód zapłaty potwierdzający uregulowanie 
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wymagalnych należności Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców co do robót objętych danych 

odbiorem. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktury VAT sporządzonej w 

oparciu o protokół odbioru etapu.  

12. Należności wynikające z doręczonej przez Wykonawcę faktury będą płatne przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr :....................... w terminie 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej 

faktury przez Wykonawcę z kompletnymi dokumentami, o których mowa w ust. 8, 9. 

13. Wykonawca może wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne zgodnie z Ustawą z dnia  

9 listopada 20... r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) Faktura VAT, 

aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać 

nabywcę/odbiorę: Gmina Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, NIP 927-00-09-197 i numer 

zawartej umowy. Numer PEPPOL 9270009197. 

14. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie nie rodzi obowiązku zapłaty po 

stronie Zamawiającego. 

15. Za datę zapłaty należności wynikających z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

16. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr identyfikacji 

NIP 927-00-09-197. 

17. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 12 nastąpić może po pisemnym 

zawiadomieniu drugiej strony i nie stanowi zmiany umowy oraz nie wymaga aneksu. 

18. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.  

19. Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

 

§9 

Zmiana wynagrodzenia 

 

1. Zamawiający wskazuje przypadki i zasady zmiany wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1: 

1) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) – wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec 

zmianie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze 

zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej 

odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) albo 
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wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych.  

2) w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - 

wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec zmianie o wykazaną przez Wykonawcą wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie On zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 

tej zmiany.  

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat od pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2020 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1342 ze zm.) - wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec zmianie o wykazaną przez 

Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, wynikającą z dokonywanych przez 

Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  

4) Powyższe zmiany wynagrodzenia dotyczą pracowników, którzy biorą udział w realizacji Przedmiotu 

Umowy i dotyczą tej części Przedmiotu Umowy, która została do wykonania w chwili zmiany przepisów. 

Wykonawca złoży pisemny wniosek do Zamawiającego, w którym wykaże, że zmiana, o której mowa 

odpowiednio w punkcie 1, 2, 3 ma wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności 

wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w tych punktach. 

2. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio w ust. 

1 pkt 1, 2, 3, wyrazi na piśmie zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 

wyliczeniami Wykonawcy, bądź zgłosi na piśmie swoje zastrzeżenia. Wykonawca ustosunkuje się do 

zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, przedstawiając na piśmie nowe 

wyliczenia lub uzasadnienie poprawności pierwotnych wyliczeń. W przypadku ponownych zastrzeżeń 

Zamawiającego procedurę powyższą powtarza się.  

3. Zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa 

odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 2, 3. 

4. Zamawiający ma prawo do weryfikacji wyliczeń przedstawionych przez Wykonawcę i do żądania 

przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających wyliczenia. 

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi zmiana wynagrodzenia w taki sposób, że wartość 

prac projektowych lub robót budowlanych brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych 

zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tychże prac 

projektowych/robót budowlanych zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami 

obowiązującymi na dzień odbioru tych prac projektowych/robót budowlanych.  
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6. W przypadku zmiany ceny dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji prowadzącej do 

zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku stosuje się następujące zasady: 

1) Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić, w przypadku udokumentowania przez którąś ze Stron 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, gdy zmiana cen 

materiałów lub kosztów przekracza 10% w stosunku do cen materiałów lub kosztów przewidzianych 

przez Wykonawcę w Dokumentacji Projektowej. W wypadku kolejnych zmian ceny odnosi się względem 

cen materiałów lub kosztów ustalonych przy ostatniej takiej zmianie. 

2) Waloryzacji dokonuje się na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. 

3) Zmiana wynagrodzenia nie może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzić do 

zrekompensowania kosztów, jakie Wykonawca będzie ponosił w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy. 

3) Strona domagająca się zmiany wysokości wynagrodzenia musi wykazać wpływ zamiany cen na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy. W tym celu należy przedstawić drugiej Stronie szczegółową kalkulację 

cen materiałów lub kosztów według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów lub kosztów 

uwzględniającą dane z Dokumentacji Projektowej oraz szczegółową kalkulację cen materiałów lub 

kosztów według stanu po danej zmianie cen materiałów lub kosztów oraz wskaże kwotę, o jaką 

wynagrodzenie powinno ulec zmianie.  

4) Druga Strona ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności przez zaakceptowanie 

kwoty wskazanej przez Stronę domagającą się zmiany lub przez zgłoszenie zastrzeżeń lub żądanie 

wyjaśnień lub dowodów, co do poszczególnych elementów kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji 

przez drugą Stronę, Strony zawrą aneks do niniejszej Umowy, zmieniający Umowę w zakresie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynikającą z kalkulacji.  

5) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie określana z uwzględnieniem procentowej zmiany 

cen materiałów lub kosztów, przy czym o wartość nie większą niż wynikająca ze wskaźnika cen 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc zmiany wysokości wynagrodzenia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego,  

6) Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy można dokonać do czasu odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy. 

7) Zmiana cen materiałów lub kosztów dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenia, względem cen lub kosztów przyjętych w Dokumentacji Projektowej. 

8) Zamawiający wskazuje, że maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć wartości 

15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §8 ust. 1. 
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7. Wykonawca lub Podwykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie zobowiązany jest do zmiany – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia stosownego 

aneksu odpowiednio: z Zamawiającym lub Wykonawcą (w przypadku Podwykonawcy) - wynagrodzenia 

przysługującego odpowiednio: Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy; 

- w tym do zapłaty w tym terminie Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) wynagrodzenia z tytułu tej zmiany, 

pod rygorem naliczenia kary umownej.  

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 obowiązywać będzie od dnia podpisania pomiędzy 

Stronami stosownego aneksu do Umowy. 

 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należnego wykonania Umowy w wysokości 5 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 8 ust. 1 Umowy tj. kwota zabezpieczenia ……………. zł 

(słownie: …………………………), forma zabezpieczenia – ……………. należytego wykonania Umowy 

oraz usunięcia Wad i Usterek.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym zapłaty naliczonych kar umownych.  

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% całości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. podpisania protokołu 

końcowego Przedmiotu Umowy).  

4. Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji za Wady.  

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi 

zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie 

Zamawiającego kwoty zabezpieczenia. Udzielona gwarancja jest wykonalna na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty związane z wystawieniem przedmiotowego dokumentu ponosi 

Wykonawca.  

7. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia jest wystawione przez bank, spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową albo podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które poręczają należyte 

wykonanie umowy do kwoty wskazanej w ust. 1. Koszty związane z wystawieniem przedmiotowego 

dokument ponosi Wykonawca.  

8. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu wykonania umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, 

zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniach wygasłoby 

przed upływem przedłużonego terminu wykonania umowy, Wykonawca na 7 dni przed wygaśnięciem 

takiego zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie 

lub wpłaca odpowiednie zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego 

obowiązku, Zamawiający może żądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i 

zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet zabezpieczenia. Powyższe uprawnienie powinno 

wynikać z treści gwarancji lub poręczenia.  

9. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania Umowy mogą być dokonywane z zachowaniem 

ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach określonych Pzp za zgodą 

Zamawiającego.  

 

§ 11 

Rękojmia oraz gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy.  

2. Termin gwarancji liczony od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy ustala się na: 

1) ..... miesiące – dla Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów, 

2) 36 miesięcy – dla prac budowlano – montażowych PSZOK, 

3) 12 miesięcy – dla trwałości zabezpieczenia antykorozyjnego kontenerów na odpady oraz 

pomieszczeń PSZOK, 

4) 24 miesiące – dla jakości dostarczonych urządzeń technicznych i narzędzi PSZOK. 

3. Do rękojmi zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy ma 

Wady lub Usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie 
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lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo jeżeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma właściwości, 

które zgodnie z Dokumentacją warsztatową posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za Wady i Usterki Przedmiotu Umowy istniejące w 

czasie dokonywania czynności odbioru oraz za Wady i Usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn 

tkwiących w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.  

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady i Usterki, które powstały 

wskutek wykonania Przedmiotu Umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od 

odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi na piśmie Zamawiającego o grożącym 

niebezpieczeństwie Wad i Usterek.  

7. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady i Usterki powstałe 

wskutek rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za Wady i Usterki wykonanego Przedmiotu 

Umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.  

8. Wykonawca – w ramach rękojmi lub gwarancji – zobowiązany jest do usunięcia Wad lub Usterek w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni.  

9. W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego 

usuwania Wad lub do dostarczenia rzeczy wolnej od Wad, jeżeli Wady te ujawnią się przed upływem 

terminu określonego w ust. 2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także 

po tym terminie, jeżeli reklamował Wadę przed jego upływem.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, 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.  

11. O wykryciu Wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę 

na piśmie. Dla Wad usuniętych w okresie gwarancji, termin dla tego zakresu biegnie od nowa.  

12. Istnienie Wad oraz ich usunięcie należy stwierdzić protokolarnie. W protokole Zamawiający wskaże 

termin usunięcia Wad. 

13. Do Usterek mają odpowiednio zastosowanie umowne postanowienia dotyczące Wad.  

14. Zastępcze usunięcie Wad lub Usterek, o którym mowa w ust. 10, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zapłaty kar umownych, które naliczane są od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia Wad lub 

Usterek do dnia zakończenia ich zastępczego usuwania.  

15. Pomimo obowiązków wynikających z rękojmi za Wady oraz gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje 

się w okresie, o którym mowa w ust. 2 do świadczenia bieżącej obsługi serwisowej Systemu oraz 

PSZOK, w szczególności w warstwie informatycznej. Użytkownicy, w tym Zamawiający, jak również 

osoby posiadające dostęp do panelu administratora Systemu / PSZOK, będą zgłaszały – za 
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pośrednictwem tego panelu lub na adres e-mail: ….@..... problemy związane z funkcjonowaniem 

Systemu / PSZOK, w tym Awarie Systemu / PSZOK, Usterki Systemu / PSZOK oraz Błędy Systemu / 

PSZOK.  

16. Czas usunięcia Awarii / Usterki / Błędu Systemu / PSZOK wynosi odpowiednio:  

1) Usunięcie Awarii krytycznej Systemu / PSZOK – 72 godziny zegarowe;  

2) Usunięcie Awarii niekrytycznej Systemu / PSZOK – 120 godziny zegarowe;  

3) Usunięcie Usterki Systemu / PSZOK – 5 dni robocze;  

4) Usunięcie Błędu Systemu / PSZOK – 10 dni roboczych.  

 

§12 

Podwykonawstwo 

 

1. Umowa o podwykonawstwo rozumiana jest jako umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, zawarta pomiędzy 

Wykonawcą a innym wykonawcą tzw. Podwykonawcą, jak również pomiędzy Podwykonawcą a dalszymi 

Podwykonawcami lub między dalszymi Podwykonawcami. 

2. Jeśli Wykonawca powierzy wykonanie części prac / robót Podwykonawcy, ponosi on odpowiedzialność 

za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom. 

Powierzenie wykonania części prac / robót Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego i ponosi on za działania lub zaniechania Podwykonawców i 

ich pracowników odpowiedzialność jak za swoje własne działania lub zaniechania.  

3. Jeśli Wykonawca lub Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo.  

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 3, Zamawiający pod 

rygorem nieważności zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu, jeśli: 

1) Nie spełnia on wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy albo dalszego Podwykonawcy przekracza 14 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3) Zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

5. Jeśli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, uznaje się, że Zamawiający 

zaakceptował projekt umowy o podwykonawstwo.  
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6. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedstawia Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo do pisemnego zgłoszenia w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania zawartej umowy sprzeciwu, jeśli umowa nie spełnia warunków 

wskazanych w ust. 4. Brak sprzeciwu oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedstawia Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

niniejszej Umowy. Wskazane wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł.  

8. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest dłuższy niż 14 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany w umowie we wskazanym terminie, pod rygorem naliczenia 

kary umownej.  

9. Regulacje wskazane w ust. 1 – 8 mają odpowiednio zastosowanie do zmian umów o podwykonawstwo. 

10. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

zgodnie z Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, obowiązkiem 

Wykonawcy jest wykazanie, że proponowany inny Podwykonawca lub sam Wykonawca spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż był wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku, 

kiedy odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca uchylają się od obowiązku 

zapłaty. 

12. Wynagrodzenie wskazane w ust. 11 dotyczy jedynie należności, które powstały po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należnego wynagrodzenia, bez odsetek.  

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający ma obowiązek umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji.  
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15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

niniejszej Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.  

18. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców.  

 

§13 

Klauzule społeczne 

 

1. Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy: 

1) polegające na wykonywaniu robót budowalnych w zakresie wykonywania czynności 

wymagających ruchu oraz wysiłku, - tzn. wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonaniu robót 

makroniwelacyjnych terenu, wykonania robót ziemnych, wykonania podbudów, wykonania 

robót nawierzchniowych, wykonaniu robót sanitarnych, wykonaniu robót elektrycznych i 

elektroenergetycznych, wykonaniu robót teletechnicznych na potrzeby monitoringu terenu, 

wykonaniu robót ogólnobudowlanych, wykonaniu robót melioracyjnych oraz prac związanych z 

wycinką drzew i krzewów. 

2) polegające na wykonywaniu czynności administracyjnych i biurowych 

- jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.). 
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2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy co do spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę wymogu wskazanego w ust. 1, w szczególności do: 

1) Żądania oświadczenia i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu określonego 

w ust. 1 i dokonywania ich oceny, 

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu 

określonego w ust. 1, 

3) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym przez 

niego terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu co najmniej jeden z poniższych dokumentów: 

1) Oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) Oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) Inne dokumenty świadczące o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. Pozostałe dane personalne 

powinny zostać zanonimizowane. 

4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu 

określonego w ust. 1, jak również w przypadku niezłożenia we wskazanym terminie dokumentów 

wskazanych w ust. 3, Zamawiający wezwie do spełnienia wskazanych obowiązków w określonym 

terminie, pod rygorem nałożenia kary umownej określonej w § 17 ust. 1 pkt 10.  

 

§ 14 

Prawa autorskie oraz licencje – System oraz Moduły 

 

1. Regulacje wskazane w ustępach poniżej dotyczą utworów wchodzących w skład: 

1) Systemu,  

2) systemu 4 naziemnych modułów z elektronicznym dostępem identyfikacji do zbiórki odpadów 

problemowych, które to moduły stanowią część PSZOK i ich szczegółowy opis zawarto w 

punkcie 2.7. Programu Funkcjonalno - Użytkowego, a które na potrzeby niniejszej Umowy 

zwane będą „Modułami” oraz  
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3) systemu teleinformatycznego do autonomicznej obsługi PSZOK, w tym oprogramowania oraz 

aplikacji mobilnej, które stanowią część PSZOK i ich szczegółowy opis zawarto w punkcie 

2.12. Programu Funkcjonalno – Użytkowego, a które na potrzeby niniejszej Umowy zwane 

będą odpowiednio „System Informatyczny i Oprogramowanie” i „Aplikacja Mobilna”. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do korzystania ze wszelkich utworów wchodzących w 

skład Systemu, Modułów, Systemu Informatycznego i Oprogramowania oraz Aplikacji Mobilnej, w tym 

do Oprogramowania oraz że utwory te nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich i 

korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw własności intelektualnej, w 

tym praw autorskich osób trzecich. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę w ramach wdrożenia 

Systemu, Modułów, Systemu Informatycznego i Oprogramowania oraz Aplikacji Mobilnej utworów 

stworzonych przez osoby trzecie, które będą producentami tych utworów, Wykonawca zobowiązuje się 

udzielić sublicencji na korzystanie z takich Utworów na zasadach określonych poniżej.  

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca udziela – z chwilą dokonania odbioru końcowego – 

Użytkownikom, licencji niewyłącznej lub sublicencji na wszelkie utwory wchodzące w skład Systemu, 

Modułów, Systemu Informatycznego i Oprogramowania oraz Aplikacji Mobilnej, w szczególności na 

Oprogramowanie. Wykonawca zapewnia przy tym pełną możliwość korzystania z Oprogramowania na 

potrzeby związane z korzystaniem z funkcjonalności Systemu, Modułów, Systemu Informatycznego i 

Oprogramowania oraz Aplikacji Mobilnej opisanych w dokumentacji Postępowania, w tym SWZ oraz w 

Umowie.  

4. Wykonawca oświadcza, że uprawnienia licencyjne przysługujące Użytkownikom mają na celu 

zapewnienie Użytkownikom korzystanie z Systemu, Modułów, Systemu Informatycznego i 

Oprogramowania oraz Aplikacji Mobilnej, w szczególności Oprogramowania, na potrzeby własne i w 

zakresie niezbędnym do korzystania z jego funkcjonalności, na następujących polach eksploatacji:  

1) korzystania z wymaganych funkcjonalności Oprogramowania,  

2) wprowadzanie i zapisywanie oprogramowania aplikacyjnego, wspierającego działanie Systemu, 

Modułów, Systemu Informatycznego i Oprogramowania oraz Aplikacji Mobilnej zarówno w 

warstwie lokalnej jak i centralnej, w pamięci komputerów i sieci wewnętrznych typu Internet, 

które to oprogramowanie aplikacyjne wykorzystywane jest przez Użytkownika w jego lokalnym 

środowisku komputerowym,  

3) odtwarzanie,  

4) przechowywanie,  

5) wyświetlanie,  

6) stosowanie,  

7) instalowanie i deinstalowanie Oprogramowania,  
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8) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z 

zainstalowanym Oprogramowaniem,  

9) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Systemu, Modułów, Systemu 

Informatycznego i Oprogramowania oraz Aplikacji Mobilnej przez Zamawiającego, w 

szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej 

eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania.  

5. Z zastrzeżeniem art. 75 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 2021 poz. 1062), Zamawiający nie ma prawa:  

1)  kopiować, reprodukować, dekompilować ani deasemblować całości lub którejkolwiek części 

Oprogramowania, 

2) rozpowszechniać, w tym użyczać ani wynajmować Oprogramowania ani jego kopii innym 

podmiot niż Użytkownicy.  

6. Udzielenie licencji następuje:  

1) dla nieograniczonych Użytkowników,  

2) w sposób nieograniczony co do miejsca i czasu.  

7. Licencja obejmuje także uaktualnienia programu udostępniane przez Wykonawcę w czasie trwania 

Umowy.  

8. W ramach udzielonej licencji Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania 

przez upoważnionych pracowników Zamawiającego jak również podmioty z nim współpracujące oraz 

przez pozostałych – nieograniczonych co do ilości – Użytkowników.  

9. Z chwilą udzielenia Zamawiającemu licencji na Zamawiającego przechodzi własność ewentualnych 

nośników, na których utrwalono utwory.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne wykonanego 

Przedmiotu Umowy, w tym Systemu, Modułów, Systemu Informatycznego i Oprogramowania oraz 

Aplikacji Mobilnej, w tym Oprogramowania, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z 

naruszenia praw własności intelektualnej.  

11. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw 

autorskich lub innych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca, który zwróci Zamawiającemu 

wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich.  
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§15 

Prawa autorskie – PSZOK 

 

1. Regulacje wskazane w ustępach poniżej dotyczą utworów stworzonych na potrzeby procesu 

budowalnego PSZOK, w tym do Dokumentacji Projektowej PSZOK, z wyłączeniem Modułów, Systemu 

Informatycznego i Oprogramowania oraz Aplikacji Mobilnej, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 i 3. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych poniżej 

polach eksploatacji, autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych na potrzeby procesu 

budowlanego PSZOK, w tym do Dokumentacji Projektowej PSZOK, które można zakwalifikować jako 

utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 

2021 poz. 1062), w szczególności do całości sporządzonej Dokumentacji Projektowej PSZOK, w tym 

m.in. projektu budowlanego i projektu wykonawczego, wszelkiej dokumentacji budowlanej dot. ww. 

projektów oraz innych form wyrażenia utworu architektonicznego / architektoniczno-urbanistycznego/ 

urbanistycznego, w tym: makiet, ogólnych szkiców, rysunków, zdjęć i filmów, 

przygotowanych/wytworzonych przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców bądź współpracowników 

Wykonawcy w ramach lub na potrzeby wykonywania Dokumentacji Projektowej PSZOK. 

3. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawiera się w 

wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 8 ust. 1 Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do korzystania ze wszelkich utworów wymienionych w ust. 

2, oraz że utwory te nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich i korzystanie z tych utworów 

przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób 

trzecich. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę w ramach wdrożenia PSZOK utworów 

stworzonych przez osoby trzecie, które będą producentami tych utworów, Wykonawca zobowiązuje się 

udzielić sublicencji na korzystanie z takich utworów. 

5. Autorskie prawa majątkowe do utworów zostaną przeniesione na Zamawiającego z chwilą zatwierdzenia 

przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, na mocy którego to Dokumentacja Projektowa 

zostanie przekazana Zamawiającemu, dla wszelkich celów, w tym: dalszego przeniesienia majątkowych 

praw autorskich na osoby trzecie, budowę, wykończenie, aranżację przestrzeni wewnętrznych i 

zewnętrznych, prawidłową eksploatację, utrzymanie, konserwację, usuwanie wad, modernizację, 

remont, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, promocję, reklamę, informację, rozbiórkę lub 

wyburzenie, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a w 

szczególności: 

1) użycie, utrwalenie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję za pomocą wszystkich dostępnych 

technik, w tym techniką: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 
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wykonaniem odbitek, kserokopii, techniką skanowania, techniką druku 3D, zarówno przy użyciu 

fizycznego egzemplarza lub nośnika utworu, jak również bez jego użycia, w sposób trwały lub 

w sposób czasowy; 

2) zarówno trwałe, jak i czasowe wprowadzanie i przechowywanie w pamięci komputerowej lub 

innej formie elektronicznej (w tym np.: serwer, czytnik, pamięć masowa USB, karta pamięci, 

inny nośnik pamięci), odtwarzanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie lub udostępniani, 

usuwanie, 

3) zwielokrotnianie egzemplarzy utworu, w dowolnej ilości, dowolną techniką, 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawę, 

5) w zakresie rozpowszechniania utworu lub obiektów go urzeczywistniających lub części takich 

obiektów, w sposób inny niż określony w punktach 1-4 powyżej: publiczne udostępnianie, w 

szczególności w ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, 

utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, 

albumy, broszury, konspekty, a także wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i 

remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym lub w 

miejscu i/lub czasie o ograniczonej dostępności. 

6. Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający bez ograniczeń wykonywał wszelkie zależne majątkowe 

prawa autorskie wynikające z określonego utworu wskazanego w ust. 2, w tym na dokonywanie jego 

opracowań, a w szczególności: zmian, adaptacji, przeróbek, tłumaczeń, a także na swobodne 

korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami oraz na zezwalanie przez Zamawiającego innym 

podmiotom trzecim na wykonywanie wszelkich zależnych praw autorskich w takim zakresie jak sam 

posiada.  

7. Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do utworu Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których utwór został utrwalony.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów 

Zamawiającego lub w sposób utrudniający korzystanie z utworów wskazanych w ust. 2. 

9. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w utworach składających się na Dokumentację 

Projektową, dokonanych po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, Strony 

ustalają, że z chwilą wprowadzenia tych zmian w Dokumentacji Projektowej (w jej poszczególnych 

elementach), Zamawiający nabywa do zmienionej Dokumentacji Projektowej autorskie prawa 

majątkowe, w tym zależne, i na takich samych polach eksploatacji, jak opisane w ust. 2 – 8. 
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10. W pozostałym zakresie, tj. co do utworów, które powstaną w związku z realizacją PSZOK, a nie objętych 

zakresem wskazanym w ust. 2 (tj. stworzone przy realizacji PSZOK, ale nie na potrzeby procesu 

budowlanego), zastosowanie mają zapisy § 14, w szczególności co do udzielenia licencji na korzystanie 

ze wskazanych utworów. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o okolicznościach takich jak: 

1) Dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp (odstąpienie dotyczy jedynie 

części, której zmiana dotyczyła), 

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na postawie art. 108 Pzp, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiała 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

3. W przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu 

wykonania części Umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.  

4. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie 

jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem tego terminu. W takim 

przypadku zostaną naliczone stosowne kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia.  

6. Strony postanawiają, że odstąpienie następuje ze skutkami na przyszłość.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron: 
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1) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

prac / robót w toku, który będzie określał stan realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia 

od Umowy oraz do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie określonym przez 

Zamawiającego. Dokonana inwentaryzacja będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego lub innej upoważnionej osoby ze strony Zamawiającego.  

2) W przypadku sporu Stron co do sporządzonej inwentaryzacji, Zamawiający może zlecić 

wykonanie inwentaryzacji niezależnemu podmiotowi trzeciemu. 

3) Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy. 

4) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wykonaną część Przedmiotu Umowy 

oraz przekazać protokołem Teren robót. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie 

ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, na podstawie harmonogramu realizacji 

inwestycji, realizacji Umowy oraz sporządzonej inwentaryzacji prac / robót. 

9. Wszelkie koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu robót oraz inne uzasadnione koszty 

związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z winy której doszło do odstąpienia od niniejszej 

Umowy.  

10. Odstąpienie od Umowy pod rygorem nieważności, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia odstąpienia.  

11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest odpowiedzialny z 

tytułu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.  

 

§ 17 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 20 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy,  

2) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1 % ustalonego w Umowie 

wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

3) za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie 

gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za 

realizację Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  
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4) za nieprzekazanie pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa 

w § 3 ust. 3 Umowy – w wysokości 0,1 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za 

realizację Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,01% wartości nieuregulowanego wynagrodzenia 

brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany 

umowy o podwykonawstwo w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia; 

7) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia; 

8) za brak zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji i terminie, o 

których mowa w § 12 ust. 8 w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek; 

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 9 ust. 

7 w wysokości 0,1 % wartości nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

10) za nieprzestrzeganie zobowiązania wskazanego w § 13 ust. 1 i 3, tj. niezatrudnianie 

pracowników na podstawie umowy o pracę, jak też za nieprzedkładanie na żądanie 

Zamawiającego dokumentów poświadczających zatrudnienie pracowników na podstawie 

umowy o pracę w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.  

11) Za każdy dzień zwłoki za niezrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 14 w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego 

brutto. 

12) Za każdy dzień zwłoki za niezrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 

 w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za zwłokę w wyznaczeniu i rozpoczęciu czynności odbioru danego etapu realizacji inwestycji 

zgodnie z § 7 ust. 8, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki. 
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2) za zwłokę w dokonaniu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu zgodnie z § 7 ust. 

9, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

3. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z 

wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  

4. Łączna maksymalna wartość kar umownych, o których mogą dochodzić strony to 20 % kwoty 

ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy.  

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości odpowiadającej rzeczywiście poniesionej 

szkody, na zasadach ogólnych.  

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Wykonawca zastrzega sobie możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości odpowiadającej rzeczywiście poniesionej 

szkody, na zasadach ogólnych.  

§ 18 

Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek 

ustawowych określonych w przepisie art. 455 Pzp.  

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Strona występująca z propozycją dokonania zmiany w Umowie powinna wskazać na czym zmiana ta 

miałaby polegać oraz uzasadnienie prawne i faktyczne dla proponowanej zmiany, jak również kalkulację 

wynagrodzenia, jeśli zmiana ta dotyczyłaby również zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

4. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany 

Umowy i zlecenia Wykonawcy dodatkowych dostaw, usług lub robót budowalnych, których nie 

uwzględniono w zamówieniu podstawowym, jeśli stały się one niezbędne do kompletnego wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz spełnione zostały warunki określone we wskazanych powyżej przepisach. W 

takiej sytuacji: 

1) Zamawiający wyda protokół konieczności robót dodatkowych, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu robót dodatkowych w oparciu o 

protokół konieczności robót dodatkowych, który to musi zostać zatwierdzony przez 

Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, 

3) Kosztorys, o którym mowa w ust. 2 zostanie sporządzony w oparciu o ceny czynników produkcji 

(stawki robocizny, ceny materiału z kosztami zakupu, ceny sprzętu, koszty ogólne, koszty 
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zysku). W przypadku, kiedy nie będzie możliwe określenie cen w powyższy sposób, 

Wykonawca przyjmie ceny wskazane w zeszytach Sekocenbud z ostatniego wydania 

właściwego dla sporządzania kosztorysu.  

4) W takim przypadku Strony zawrą stosowny aneks do niniejszej Umowy.  

5) Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi na podstawie zatwierdzonego kosztorysu, o którym 

mowa w pkt 2. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia wartości wynagrodzenia wskazanego  

w § 8 ust. 1, do minimalnej wartości brutto wynoszącej 80% wynagrodzenia brutto określonego § 8 ust. 

1. 

6. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp przewiduje następujące możliwości 

dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach):  

1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań 

technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez 

konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  

2) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności 

spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że:  

a) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim 

zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub;  

b) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie jest możliwe, z przyczyn 

nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim 

zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  

c) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie jest możliwe, z powodu braku 

finansowania ze środków zewnętrznych w ramach umowy o dofinansowanie w 

wyniku konkursu, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy;  

3) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Umowy:  

a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu 

realizacji wskazanego w Umowie;  

b) jeśli wystąpiła konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w 

tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do 

jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy.  
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c) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z 

powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności 

wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego 

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy;  

d) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac 

nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a bez wykonania których 

prawidłowa realizacja Przedmiotu Umowy jest niemożliwa lub co najmniej 

utrudniona;  

e) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przez okres 

co najmniej 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów;  

f) w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych 

zaświadczeniem/oświadczeniem (lub innym dokumentem) Instytutu Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej;  

g) w przypadku wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego na skutek 

okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy;  

h) skrócenie terminu realizacji za zgodą Zamawiającego;  

i) w przypadku zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy;  

j) W przypadku braku możliwości realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie 

spowodowanej niedostępnością sprzętu, produktów lub ich komponentów lub 

materiałów, lub trudności w ich dostępie, niedostępnością lub trudnością w dostępie 

do personelu, utrudnieniami w realizacji usług transportowych lub innymi 

przyczynami pozostającymi w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz  

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub w związku z ograniczeniami 

nałożonymi przez administrację publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w tym w wyniku poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez 

Prezesa Rady Ministrów lub decyzji wydanych przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu 

zapobiegania lub zwalczania zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; W takim 

przypadku (o którym mowa w pkt 3 lit. j) Strona dotknięta przyczynami niezwłocznie 

powiadomi o nich drugą Stronę umowy, a Strony przystąpią do próby uzgodnienia 

zakresu zmian w Umowie niezbędnych w celu jej realizacji (w tym w szczególności 
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związanych z terminami dostaw, terminami odbiorów, strukturą i terminami 

płatności, wprowadzeniem płatności częściowych etc.) lub postanowią o całkowitym 

lub częściowym rozwiązaniu Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za część Umowy już wykonaną do chwili 

rozwiązania. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji 

Umowy spowodowanych przyczynami, o których mowa w niniejszym postanowieniu, 

a także w przypadku rozwiązania Umowy spowodowanego wskazanymi powyżej 

przyczynami, Zamawiającemu nie przysługuje prawo naliczenia kar umownych. 

Okoliczności, o których mowa w niniejszym postanowieniu stosuje się do 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w zakresie, w jakim ich dotyczą. 

Każda ze Stron Umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz COVID-19 na należyte wykonanie tej 

Przedmiotu Umowy.  

4) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy, 

w tym dostaw;  

5) zmiany Podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Pzp, z pomocą których 

Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż 

wymagany w trakcie postępowania;  

6) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa wykonywania niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności 

zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy,  

7) wprowadzenia dostaw lub robót zamiennych, jeżeli nie powodują one powstania odstępstwa w 

sposób istotny od Przedmiotu Umowy, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania 

wynagrodzenia Wykonawcy,  

8) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, w 

szczególności w sytuacji, gdy:  
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a) zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;  

b) lub w sytuacji, jeżeli nowe rozwiązania techniczne/technologiczne będą miały 

znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze 

względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie 

opracowywania Dokumentacji Projektowej;  

 

9) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w 

szczególności: wstrzymania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; konieczności 

usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej;  

10) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;  

11) zmian harmonogramu rzeczowego finansowego – w sytuacji wystąpienia okoliczności, których 

nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności przy jego sporządzaniu;  

12) zmian, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub 

ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron Umowy, których nie można 

było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności. Przez siłę wyższą rozumie się również 

zdarzenia wywołane konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz COVID-19;  

13) zmian zakresu Przedmiotu Umowy lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku 

stwierdzenia Wad lub konieczności uzupełnienia Dokumentacji Projektowej; zmiana zakresu 

prac będzie skutkowała odpowiednią zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  

14) zmiany terminu wykonania Umowy będąca następstwem działania organów administracji,  

w szczególności:  

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane 

na mocy przepisów prawa;  

b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;  

c) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 

której nie przewidywano przy zawarciu umowy;  

d) koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do 

jednoznacznego określenia. 
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15) Zmiana w zakresie przeniesienia wynagrodzenia zaplanowanego do zapłaty w roku 2023 

na rok 2022 wskazanego w § 8 ust. 5 umowy, w przypadku posiadania środków budżetowych 

przez Zamawiającego i podjęcia przez uprawniony organ uchwał w zakresie zmiany budżetu na 

rok 2022 oraz pod warunkiem wcześniejszej realizacji etapów inwestycji przez Wykonawcę. 

 

 

 

 

§ 19 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim niezwiązanych z realizacją Umowy, faktów i 

okoliczności poznanych w związku z wykonaniem Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wynikających z 

przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów wykonawczych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że osoby, które zostały przez niego upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych, będą przetwarzały te dane zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych.  

4. W związku z realizacją niniejszej Umowy Zamawiający powierzy Wykonawcy do przetwarzania dane 

osobowe. Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi zostaną określone w odrębnej 

umowie dot.  powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zostanie zawarta między stronami 

przed udostępnieniem danych osobowych.   

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

2. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zgody na dokonanie cesji wierzytelności przysługującej mu z 

tytułu realizacji Umowy, pisemnie pod rygorem nieważności.  

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a 

także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania upadłościowego, układowego i 

likwidacyjnego, a także o zmianach adresu.  
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4. W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, pisma wysłane na adres podany w 

komparycji niniejszej umowy uważa się za dostarczone do adresata.  

5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, 

Strony umowy poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego.   

7. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 

Wykonawca, trzy Zamawiający.  

8. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
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Załączniki:  

 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno – Użytkowy  

Załącznik nr 3 – SWZ 

Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 5 – Polisa OC Wykonawcy 

Załącznik nr 6 - Tabela elementów rozliczeniowych 
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