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-wzór-

UMOWA nr ……..........
w dniu ................. w …....................
ZAMAWIAJĄCY:
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Drygały z
siedzibą w Drygałach ul. Grunwaldzka 22, poczta 12-230 Biała Piska
NIP 8490004505, REGON 790011300,
reprezentowany przez Pana Janusza Zielińskiego – Nadleśniczego z kontrasygnatą Pani Lidii
Dawid - Głównej Księgowej
i
WYKONAWCA:
………………………… /imię i nazwisko osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą/, zam.
w ………………………… przy ul. …......................…………, legitymujący się dowodem osobistym
seria
nr
……………….,
PESEL:
.………………………,
NIP
….............................,
REGON ….........................
prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą „……………………”
z
siedzibą
w …………………………… przy ul. …………………, zgodnie z zaświadczeniem (wydrukiem) z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, który
stanowi załącznik do niniejszej umowy

lub
…………………… /nazwa spółki/ z siedzibą w …………………. przy ul. ………………., wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w …………………
Wydział …. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………..,
NIP: ………………, REGON ….................................... o kapitale zakładowym w wysokości ……
zł /w przypadku, spółki akcyjnej konieczne będzie wpisanie także informacji, jaka część jej
kapitału zakładowego została wpłacona/,
reprezentowany przez:
- ……………………….. - ………………………,

zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 , ze zm. – zwaną dalej
ustawą PZP), w przedmiocie „Oznakowanie istniejących ogrodzeń leśnych wykonanych
z siatki stalowej siatką ostrzegawczą”, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, wskazani powyżej
oznaczani dalej jako Strony lub z osobna jako Strona, zawierają niniejszą umowę (dalej zwaną
umową), o treści następującej:
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Postanowienia ogólne
§1

1.

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:
1).

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania usługi będącej przedmiotem
Umowy,

2).

Odbiór gwarancyjny – kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych
w trakcie okresu jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji Wad usługi,

3).

protokół odbioru końcowego- dokument potwierdzający odbiór wykonanego przez
Wykonawcę przedmiotu Umowy,

4).

siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której,
w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie
mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiającemu,

5).

teren wykonywania przedmiotu umowy - obszar, na którym prowadzone są przez
Wykonawcę czynności w celu zrealizowania przedmiotu Umowy,

6).

termin wykonania przedmiotu umowy – termin do upływu którego Wykonawca
zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy lub określone jego części lub inne czynności
wchodzące w jego zakres,

7).

konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy,
których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczególności umowa o współpracy,

8).

oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w odnośnie wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej oznaczonej jako SIWZ), złożone Zamawiającemu w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy,

9).

podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która zawarła z
Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi lub dostawy, stanowiące część przedmiotu umowy, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy (ograniczenie
to nie dotyczy umów o wartości wyższej niż 50.000,00 zł) oraz umów o podwykonawstwo,
których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi
przedłożenia Zamawiającemu,

10).

umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym,
której przedmiotem są usługi lub dostawy stanowiące część przedmiotu umowy, zawarta
między Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), o którym mowa w pkt 9,

11).

Wada –jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie umowy lub jego
poszczególnych elementach, powodujące ich niezgodność z umową. W szczególności
niezgodność z umową wystąpi, jeżeli przedmiot umowy:
a.

nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b.

nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego, w
tym przedstawiając próbkę lub wzór. Na równi z zapewnieniem Wykonawcy
traktuje się publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela,
osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności
gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej
nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się
jako producent;

2

Nr postępowania:SA.270.1.2019

12).

Załącznik do SIWZ

c.

nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia;

d.

został Zamawiającemu wydany w stanie niezupełnym,

e.

przedmiot umowy ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej
zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez
Wykonawcę lub osobę trzecią, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, albo
przez Zamawiającego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f.

jeżeli nastąpiło obniżenie jakości, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.

g.

Za wadę uznaje się również sytuację, w której Wykonawca nie posiada
majątkowych praw autorskich do części lub całości przedmiotu umowy (jeżeli
zgodnie z charakterem przedmiotu umowy mogą przysługiwać do niego prawa
autorskie) prawa lub jego element nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli
jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporządzaniu przedmiotem umowy lub jego częścią wynika z decyzji lub
orzeczenia właściwego organu.

zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu
przepisów PZP wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ.

2.

Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

3.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane
w języku polskim.

4.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy.

5.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3
dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

6.

Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie,
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania w formie pisemnej.

7.

Jeżeli umowę wykonuje wspólnie więcej niż jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialność wobec Zamawiającego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialności tych
wykonawców obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej należytego
wykonania.

8.

Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum
przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem trwania ich odpowiedzialności za wykonanie
lub należyte wykonanie umowy. Rozwiązanie Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany
zasad odpowiedzialności wobec Zamawiającego Wykonawców w nim uczestniczących.

9.

Wykonawcy wykonujący wspólnie umowę zobowiązują się do przekazania Zamawiającemu kopii
umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierającej informacje za wykonanie jakich prac w ramach Umowy odpowiada każdy z
uczestników Konsorcjum. Jeżeli umowa ta zawarta jest w języku obcym Wykonawcy są
zobowiązani załączyć do przedkładanej kopii umowy jej tłumaczenie przysięgłe na język polski.
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10.

Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w
zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.

11.

W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za
Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części prac wynikających
z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

Przedmiot Umowy
§2
1.

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi pod nazwą „Oznakowanie istniejących
ogrodzeń leśnych wykonanych z siatki stalowej siatką ostrzegawczą” polegającej na
przymocowaniu do siatki stalowej, z której wykonane są ogrodzenia leśne siatki ostrzegawczej z
tworzywa sztucznego. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę
stanowiącą przedmiot umowy zakresie – Pakiet nr ….……………… - Leśnictwo …………….

2.

Prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy prowadzone będą w ramach czynnej ochrony
cietrzewia na trenie obszaru Natura 2000 „Ostoja Poligon Orzysz” PLB280014 w celu
zminimalizowania ryzyka kolizji ptaków z ogrodzeniami leśnymi zgodnie z działaniami
ochronnymi ujętymi w planie zadań ochronnych.

3.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i
siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

4.

Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(zwanej dalej SIWZ) i załącznikach do niej oraz w załącznikach do umowy.

5.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wcześniej, z umową,
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, obowiązującymi normami, które znajdą zastosowanie do
przedmiotu umowy oraz z zasadami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe (wskazane w SIWZ).

6.

Wykonanie usługi stwierdzone zostanie przez Zamawiającego po przeprowadzeniu odbioru
końcowego przez sporządzenie protokołu odbioru końcowego.

7.

Wykonawca w miejscu wykonywania usługi zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP oraz
przepisów P-POŻ.

8.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności niezbędne do wykonania usługi także
te, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji podającej szacowane ilości czynności, a
będą konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

9.

Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

10.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do
należytego wykonania przedmiotu Umowy.

11.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
należyte wykonanie przedmiotu Umowy.

12.

Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …................................... (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy lub doświadczenia Wykonawca powoływał się
składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ….......................... (w

jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu
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Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez …................(nazwa podmiotu trzeciego) z

jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które
stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiającego.
13.

Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów
finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do
przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że jest mu znany przepis art. 22a ust. 5 ustawy Pzp.

14.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do
nieruchomościami, których dotyczy przedmiot umowy.

15.

Dostarczone przez Wykonawcę rzeczy oraz użyte przez niego materiały w wykonaniu
przedmiotu umowy muszą spełniać wymogi nakładane przez przepisy prawa powszechnego w
zakresie ich jakości oraz warunków wprowadzania ich do obrotu. Na każde żądanie
Zamawiającego oraz samodzielnie (bez takiego żądania) przy zgłoszeniu przedmiotu umowy do
odbioru, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu w stosowny sposób, w
szczególności przedstawiając adekwatne dokumenty, iż dostarczane rzeczy oraz użyte materiały
spełniają żądane wymogi co do ich jakości oraz wprowadzania ich do obrotu.

16.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace wynikające z zakresu przedmiotu zamówienia
wykonywane będą w strefie czynnego poligonu wojskowego, co wiąże się z
niebezpieczeństwem natknięcia się na niewybuchy, niewypały i inne pozostałości po ćwiczeniach
wojskowych oraz zobowiązuje się do zachowania ostrożności w trakcie realizacji zamówienia, a
w przypadku wystąpienia wymienionych okoliczności natychmiastowego opuszczenia miejsca
realizacji zamówienia i zgłoszenia zdarzenia właściwemu terytorialnie leśniczemu.

17.

Strony ustalają, że wykonywanie prac w granicach czynnego poligonu wojskowego możliwe
będzie w okresach wolnych od ćwiczeń prowadzonych przez jednostki wojskowe. Informacje o
terminach ćwiczeń na bieżąco będą dostępne w Sekretariacie Nadleśnictwa i u właściwego
terytorialnie leśniczego.

18.

Przed rozpoczęciem prac zlokalizowanych na poligonie wojskowym Wykonawca zobowiązany
jest do skontaktowania się z przedstawicielem Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim w celu udzielenia instruktażu z zakresu bezpieczeństwa.

19.

Podczas wykonywania prac na terenie poligonu Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania
zasady noszenia kamizelek o jaskrawych barwach przez osoby znajdujące się w tej strefie.

20.

Wykonawca wykonujący prace na poligonie jest zobowiązany zgłaszać telefonicznie do Oficera
Dyżurnego Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
w Bemowie Piskim zamiar
wjazdu na określony teren, podając informacje mówiące o czasie, ilości osób oraz rodzaju
sprzętu a także o zamiarze opuszczenia terenu.

21.

Wykonawca w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do
przestrzegania zasad BHP oraz przepisów p.poż. określonych w niżej wymienionych instrukcjach:

22.

dysponowania

gruntami

i

innymi

1).

„Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z
zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r. (obowiązuje od 1 października 2012 r.);

2).

„Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej Lasu” – wprowadzona zarządzeniem Nr 54
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający będzie miał obowiązek złożenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie oznakowania
istniejących ogrodzeń leśnych co najmniej w minimalnym zakresie zamówienia tj. zlecenie
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wykonania oznakowania w zakresie odpowiadającym co najmniej 80% długości ogrodzenia
wskazanego w SIWZ dla pakietu objętego umową (gwarantowany zakres zamówienia).
Zamawiający ma prawo do rozszerzenia zamówienia w zakresie objętym opcją tj. do zlecenia
Wykonawcy wykonania oznakowania istniejących ogrodzeń leśnych w zakresie odpowiadającym
do 140% długości ogrodzenia wskazanego w SIWZ dla pakietu objętego umową (zakres
rozszerzony zamówienia).
23.

Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy
też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w
zakresie ustalonych przez nią warunków poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

Podwykonawcy
§ 3.
1.

Wykonawca nie zamierza powierzać Podwykonawcom wykonania żadnych części zamówienia
stanowiącego przedmiot Umowy i oświadcza, iż zamówienie stanowiące przedmiot umowy,
wykona osobiście. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom następujące części
zamówienia stanowiące przedmiot Umowy:

1).

………………………………………………………………….………………………

2).

….......................................................................................
Inne niż wskazane powyżej części zamówienia stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca
wykona osobiście.

2.

Powierzenie Podwykonawcy wykonania przedmiotu umowy lub jego części nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana na to zgoda Zamawiającego, wyrażona poprzez akceptację Umowy
o podwykonawstwo. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania części przedmiotu umowy
nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich
przedstawicieli, pracowników lub inne osoby przybrane przez nich sobie do pomocy, jak za
własne działania lub zaniechania.

4.

Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1).

termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

2).

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio, dostaw
lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

3).

wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez nich usługi będące
przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w
Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów
częściowych usług wykonanych przez Podwykonawcę,

4).

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom
określonym w umowie i załącznikach do niej oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

5).

okres odpowiedzialności Podwykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
części przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu
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odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy.
5.

Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z
realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie
podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy oraz wykazać, że nie zachodzą wobec niego podstawy do
wykluczenia z postępowania wskazane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1.
Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu
oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo oraz wskazujące, że nie zachodzą wobec
Podwykonawcy podstawy do wykluczenia z postępowania, będą stanowiły załącznik do tej
umowy.

6.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów,
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

7.

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

8.

9.

1).

uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy od zapłaty przez
Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy,

2).

uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem:
1).

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w umowie przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł oraz,

2).

umów o podwykonawstwo, których przedmiot
niepodlegający temu obowiązkowi.

został

wskazany w

SIWZ jako

Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo:
1).

dokumenty wskazujące na spełnienie przez podwykonawcę warunków wskazanych w ust.
5,

2).

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy bądź inny dokument właściwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w
imieniu Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

10.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

11.

Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany przedłożonej mu umowy o podwykonawstwo
jeżeli wskazany w niej Podwykonawca lub warunki tej umowy nie odpowiadają warunkom
wskazanym wcześniej.

12.

Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od
wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli Podwykonawca nie
spełnia warunków wskazanych w ust. 5, lub sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi
dysponuje Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa,
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
usług lub dotrzymania terminów realizacji przedmiotu umowy tudzież jeżeli działania
Podwykonawcy na Terenie wykonywania przedmiotu umowy naruszają postanowienia niniejszej
Umowy. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z Terenu
wykonywania przedmiotu umowy.
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13.

W przypadku, gdy Umowa o podwykonawstwo lub ich zmiana sporządzone są w języku obcym,
Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanej umowy jej
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

14.

Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik
do Umowy.

15.

Zamawiający nie ponosi wobec Podwykonawcy solidarnej odpowiedzialności za zapłatę jego
wynagrodzenia przez Wykonawcę.

Termin realizacji umowy
§4
1.

2.

Ze względu na okres ochronny cietrzewia, Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:
1).

rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy – od 1 września 2019 r.

2).

zakończenie realizacji przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do
odbioru końcowego - do dnia 30 listopada 2019 r.

Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę powiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego jeżeli w wyniku tego
zgłoszenia został dokonany odbiór końcowy zakończony podpisaniem przez strony Umowy
Protokołem odbioru końcowego stwierdzającym należyte wykonanie usługi.

Wynagrodzenie i Warunki Płatności
§5
1.

Strony ustalają dla Wykonawcy ryczałtowe całkowite wynagrodzenie brutto w
wysokości …..................... zł (…............................... ), które zostało ustalone, na podstawie
oferty i kalkulacji ofertowej Wykonawcy z dnia ….........., które stanowią załącznik do umowy.
Faktycznie wypłacone Wykonawcy wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem wynikowym
stanowiącym iloczyn długości oznakowanych przez Wykonawcę istniejących ogrodzeń leśnych i
cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie.

2.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy tj. stawka
jednostkowa wynagrodzenia Wykonawcy obejmuje wszystkie czynności niezbędne do
wykonania usługi.

3.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
określonymi Umową.

4.

Płatność wynagrodzenia za wykonaną na podstawie Umowy usługę, będzie dokonana z dołu, na
podstawie Protokołu odbioru końcowego, w terminie określonym Umową na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT zgodnie z Protokołem odbioru końcowego. Podstawę
do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury protokół odbioru końcowego potwierdzony
przez Strony i stwierdzający należyte wykonanie usługi.

5.

Rozliczenie za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot Umowy, będzie dokonane na podstawie
rachunku lub faktury VAT końcowej. Strony nie dopuszczają rozliczenia wynagrodzenia na
podstawie odbiorów części usługi lub faktur częściowych.

6.

Należny podatek podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zostanie do należnego
wynagrodzenia netto i ujęty w fakturze zgodnie z obowiązującym prawem.

7.

Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne w terminie do 30 dni od daty złożenia
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Płatność wynagrodzenia nastąpi w formie
bezgotówkowej z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze/rachunku.
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8.

Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

9.

Umówione wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy i obowiązujące
w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem
umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty żadnych kwot przewyższających
umówione wynagrodzenie. W jego zakresie zostały uwzględnione także obowiązki
Zamawiającego wynikające z przepisów prawa i związane z wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy.

10.

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzacji.

11.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

12.

Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

13.

W przypadku zwłoki Zamawiającego w regulowaniu wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo do
naliczenia stosownych odsetek ustawowych.

14.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie wykonującymi przedmiot umowy
(Konsorcjum), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członka Konsorcjum
upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich
członków Konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka
Konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków
konsorcjum.

15.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawców o
uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać, iż Wykonawca uregulował wszystkie
wynagrodzenia Podwykonawców wynikające ze złożonych Zamawiającemu Umów o
podwykonawstwo. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej w sposób
sprzeczny z umową lub z przepisami prawa powszechnego w szczególności, do której nie
zostały załączone żądane umową dokumenty, Zamawiający może nie przyjąć tej faktury lub
zażądać uzupełnienia załączników do niej. W przypadku żądania uzupełnienia załączników do
faktury przyjmuje się, iż Zamawiający nie znajduje się w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia
ponieważ termin na spełnienie świadczenia wskazanego fakturą zaczyna biec dopiero od
złożenia przez Wykonawcę żądanych od niego dokumentów.

16.

Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, nie zapłaci
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić
się z prośbą zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. Prośba ta nie
ma charakteru roszczeniowego i jej nieuwzględnienie przez Zamawiającego nie może być
podstawą roszczenia Podwykonawcy o zapłatę jego wynagrodzenia.

17.

Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

18.

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17 podważających
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1).

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

2).

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3).

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Podwykonawca
wykaże zasadność takiej zapłaty.
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19.

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem
prośby, o której mowa w ust. 16 jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór usługi lub dostawy,
a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 17 uwag wykazujących niezasadność
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez
odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

20.

Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy bądź skierowanej do depozytu sądowego,
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku wcześniejszej
wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy i niemożności dokonania potrącenia z
powodu braku wzajemnej wierzytelności Wykonawcy lub Podwykonawcy, Zamawiający ma
prawo żądać od Wykonawcy niezwłocznego zwrotu kwot zapłaconych przez Zamawiającego
Podwykonawcy.

21.

Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione przez Wykonawcę:
rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiającemu wraz:
1).

z protokołem odbioru, w którym będą wyszczególnione usługi bądź dostawy wykonane
przez Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru usług bądź
dostaw wykonanych przez Podwykonawców w ramach odbieranego przedmiotu umowy,

2).

z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców za wykonane
przez nich dostawy lub usługi,

3).

z oświadczeniami Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu usług bądź dostaw wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym ich rozliczeniu. Z dokumentów tych
niezbicie musi wynikać, iż należne Podwykonawcom ceny lub wynagrodzenie w całości
zostało przez Wykonawcę zapłacone.

22.

Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których
mowa w ust. 21 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów.
Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o
których mowa w ust. 21 nie będzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiającego
terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek z tego tytułu.

23.

Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami lub rachunkami.

24.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz
Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi
uwagi, o których mowa w ust. 17 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca
nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 17, a Podwykonawca nie wykaże zasadności takiej
płatności.

25.

Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy
będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę dostaw lub usług od
Podwykonawcy lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

26.

Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy będzie
obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych
Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę i
będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu Umowy o
podwykonawstwo.

27.

Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego,
skutkuje wygaśnięciem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego i
Podwykonawcy od Zamawiającego z tytułu dostaw lub usług do wysokości kwoty
odpowiadającej dokonanej płatności lub do wysokości kwoty złożonej do depozytu sądowego.

10

Nr postępowania:SA.270.1.2019

Załącznik do SIWZ

28.

Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

29.

Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co
do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w
zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

30.

Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy z tytułu uznanych przez
Zamawiającego płatności bezpośrednich za wykonanie dostaw lub usług jest ograniczona
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych dostaw bądź usług, wynikającej z
Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane dostawy bądź usługi
określonymi Umową o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi określonymi Umową,
Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.

31.

Zamawiający może dokonać zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu Split
payment (płatności podzielonej), o którym mowa w przepisach 108a – 108d ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wierzytelności
§6
1.

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności na podstawie
cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak
również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Przeniesienie przez Wykonawcę
praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią nie jest możliwe bez
zgody Zamawiającego. Zapis wskazujący na to ograniczenie Wykonawca umieści na każdym
egzemplarzu faktury wystawionej na podstawie umowy.

2.

Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
§7
1.

Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy
Prawo zamówień publicznych na kwotę …............................... tj. równą .......%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Wykonawcę w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o
zapłatę kar umownych czy też o usunięcie Wad przedmiotu umowy.

3.

Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

4.

Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie odpowiedzialności
Wykonawcy za Wady lub odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwaranci (w zależności który
okres jest dłuższy). Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania
Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ
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na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
6.

Kwota w wysokości …..................
(słownie: …................... ) PLN stanowiąca 70%
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia
dokonanego Odbioru końcowego.

7.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w szczególności roszczeń Zamawiającego
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych czy też z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu
odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, tj. ….......................... (słownie: …...........................) PLN,
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

8.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Prawa Zamówień
Publicznych pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i
zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

10.

Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

11.

Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego
Zabezpieczenia.

12.

Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie
wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

13.

Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

Ubezpieczenie
§8
1.

Wykonawca ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytułu swej działalności
zbieżnej z przedmiotem umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania
umowy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy
ubezpieczenia i opłacenia składek. Suma ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej
niż ….............................. zł (słownie: …......................) tj. tj. odpowiadać będzie wysokości
wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1, z uwzględnieniem ewentualnych franszyz.

2.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę OC
opiewającą na kwotę określoną powyżej oraz obowiązującą na czas realizacji umowy.

Obowiązki Wykonawcy
§9
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1.

Usługa stanowiąca przedmiot umowy będzie wykonywana z należytą starannością wynikającą z
zawodowego charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami
umowy.

2.

Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i odpowiedzialność usuwać z terenu realizacji
przedmiotu umowy, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.– „ustawa o odpadach”), odpady wytworzone w związku z
realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek poddać powstałe odpady utylizacji lub
przekazać je w tym celu wyspecjalizowanemu podmiotowi.

3.

Ponieważ w SIWZ włożono na Wykonawcę obowiązek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
wykonanie tego obowiązku powinno być zachowane nieprzerwanie przez cały okres
wykonywania umowy. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób
wykonujących czynności wskazane w SIWZ.

4.

Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących
zatrudniania ww. osób. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca obowiązany będzie
niezwłocznie udokumentować zatrudnienie oraz poziom zatrudnienia przez przedłożenie wykazu
osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz na żądanie Zamawiającego do
wglądu kopii ich umów o pracę.

5.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę
Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania
tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy.

6.

W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel
Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy oraz zgłosić do Państwowej
Inspekcji Pracy żądanie przeprowadzenia kontroli zatrudnienia pracowników .
§ 10

1.

Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z
Umową, nienaruszającymi Umowy poleceniami Zamawiającego lub upoważnionego przez niego
osoby, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie wykonywania
usługi.

3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe
w związku z wykonywaniem usługi będącej przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za
powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi
odpowiedzialność.

4.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanej usługi. Maszyny i urządzenia użyte
przez Wykonawcę do realizacji usługi wskazanej w § 1 powinny odpowiadać celowi w jakim
zostały użyte tj. do właściwego wykonania umowy.

6.

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1).

wyrównania ewentualnych szkód spowodowanych w wyniku realizacji umowy,

2).

przerwania wykonywania usługi na żądanie Zamawiającego,

3).

przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących
umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli jej wykonywania,

realizacji

Umowy

oraz
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4).

wykonywania usługi zgodnie z umową, właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5).

stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, spełniających wymagania
techniczne postawione w umowie,

6).

umożliwienia wstępu na Teren wykonywania usługi wyłącznie osobom upoważnionym
przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

7).

zgłaszania gotowości do odbioru usługi i brania udziału w wyznaczonych terminach w
odbiorach,

8).

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania usługi lub ujawnionych
w czasie odbioru lub oraz w czasie trwania odpowiedzialności za jakość usługi,

9).

utrzymywania porządku na Terenie wykonywania usługi,

10).

stosowania się do poleceń
postanowieniami Umowy,

11).

angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i
doświadczenie do wykonywania powierzonych im czynności.

Zamawiającego

zgodnych

z

przepisami

prawa

i

7.

Wykonawca zobowiązuje się, iż w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy
jakichkolwiek praw osób trzecich.

8.

Strony oświadczają, że ani niniejsza umowa, ani też przewidziane niniejszą umową ujawnienie
lub udostępnienie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiałów nie
stanowi udzielenia Wykonawcy żadnych licencji lub innych praw do korzystania tudzież
czynienia innego użytku w odniesieniu do utworów, patentów, wzorów użytkowych, wzorów
przemysłowych, znaków towarowych, praw autorskich, ani topografii układów scalonych, oraz
że jakakolwiek licencja dotycząca takich praw własności intelektualnej musi być udzielona
Wykonawcy w sposób wyraźny i pod rygorem nieważności na piśmie.

Przedstawiciele stron
§ 11
1.

Zamawiający powołuje swego przedstawiciela, którym jest Pan …...................................
Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych
z jakością i ilością usług które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową
wykonania przedmiotu umowy.

2.

Przedstawicielem wykonawcy podczas realizacji usługi będzie …................................

Obowiązki Zamawiającego
§ 12
1.

2.

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1).

dokonanie odbioru wykonanej usługi,

2).

wypłata wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z terminem określonym w umowie,

3).

udostępnianie obowiązujących w PGL LP lub u Zamawiającego norm i instrukcji
związanych z przedmiotem umowy.

Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego usługi wyznaczając upoważnionych
przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do
odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia
wykonywania usługi.
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Uprawnienia Zamawiającego
§ 13

1.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji przedmiotu umowy w przypadku
wykonywania usługi niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami BHP lub w sposób
niezgodny z zasadami technicznymi, bądź w przypadku nie przestrzegania postanowień
niniejszej Umowy.

2.

Trzykrotne wstrzymanie prac przez Zamawiającego wynikające z naruszenia przez Wykonawcę
lub jego podwykonawcę przepisów umowy, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy
z winy Wykonawcy.

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
§ 14
1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za jakość usługi na zasadzie
gwarancji jej jakości przez okres ..... miesięcy od daty Odbioru końcowego, na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji sprzedaży z zastrzeżeniem przepisów
niniejszej umowy. Gwarancją Wykonawcy są objęte również rzeczy użyte przez Wykonawcę do
wykonania przedmiotu umowy.

2.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 24 miesięcy od daty Odbioru końcowego. Do odpowiedzialności
z tytułu rękojmi za wady stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

3.

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.

4.

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy
okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w
wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja udzielona
przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę.

5.

Wady stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, który będzie odpowiedni względem charakteru stwierdzonej wady. Po
jego bezskutecznym upływie, Zamawiający zachowując uprawnienie do żądania usunięcia wad
może żądać zapłaty zastrzeżonej kary umownej bądź odszkodowania za szkodę tym wyrządzoną.
Usunięcie wady nastąpi przez:
1).

wymianę rzeczy/elementu wadliwego na wolną/wolny od wad lub przez ponowne
wykonanie usługi w tym zakresie,

2).

przez usunięcie wad rozumie się usunięcie negatywnych skutków wadliwie wykonanych
robót oraz przyczyny ich powstania.

6.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający zachowując uprawnienie do
żądania usunięcia wad może żądać zapłaty zastrzeżonej kary umownej bądź odszkodowania za
szkodę tym wyrządzoną.

7.

Jeżeli wadliwe rzeczy/elementy zostały połączone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowiązany ponieść wszystkie koszty związane z odłączeniem rzeczy/elementów wadliwych i
wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementów wolnych od wad. Czynności te muszą być
przeprowadzone zgodnie z technologią i normami właściwymi dla tych czynności.

8.

Potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji następuje w formie
stosownego protokołu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
Zamawiającemu potwierdzenia usunięcia wad w ciągu 7 dni od ich usunięcia celem odbioru tych
robót i sporządzenia stosownego protokołu.
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9.

Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości robót biegnie od
początku.

10.

O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej listem poleconym lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie może
nastąpić także faksem lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie) wyznaczając mu jednocześnie
termin do usunięcia wady.

11.

W przypadkach przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę o dacie i miejscu przeglądu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego nie tamuje wykonania przeglądu.

12.

Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy w ramach gwarancji i rękojmi, za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego.

13.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób
nienależyty, Zamawiający, poza innymi uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie
umowy lub kodeksu cywilnego może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. Usunięcie Wad następuje na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

14.

Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego
§ 15
1.

Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w
terminie 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej
wypowiedzenie, jeżeli Wykonawca:
1).

z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją
nienależycie i pomimo pisemnego wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

2).

bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie usługi na okres dłuższy niż 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w
okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3).

znajduje się w zwłoce z wykonaniem usługi bądź jej części,

4).

podzleca wykonanie przedmiotu umowy lub jego części bez stosownej zgody
Zamawiającego,

5).

dokonuje cesji praz z Umowy tudzież ich części bez stosownej zgody Zamawiającego,

6).

podzleca wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający
nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami,

7).

w razie konieczności
a.

3 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
przez Zamawiającego lub,

b.

konieczności dokonania Podwykonawcy bezpośrednich płatności na sumę większą
niż 5% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1,
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jeżeli Wykonawca przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia celem wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowania polegał na zdolnościach innych podmiotów, a
podmioty te nie realizują usług, do realizacji których te zdolności były wymagane i
Wykonawca nie zastąpił tego podmiotu innym podmiotem po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego (odstąpienie dokonane z tej przyczyny uznaje się za odstąpienie
dokonane wskutek okoliczności za którą ponosi odpowiedzialność wykonawca).

2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych).

3.

Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część
zobowiązania wykonaną przed wypowiedzeniem Umowy. Zamawiający zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac wykonanych przed
wypowiedzeniem umowy.

4.

Wypowiedzenie Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

5.

Zamawiający może wykonać wskazane umowo prawa do wypowiedzenia umowy w terminie do
końca 6 miesiąca po planowanym terminie realizacji umowy.

6.

Zamawiający poza wypowiedzeniem wskazanym umową może dokonać wypowiedzenia umowy
przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.

Wypowiedzenie Umowy przez Wykonawcę
§ 16
1.

Wykonawca będzie uprawniony do Wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej wypowiedzenie, tj. w przypadku,
gdy na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu usługi trwa
dłużej niż 30 dni, bez należytego uzasadnienia.

2.

Wypowiedzenie Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem.

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z wypowiedzeniem Umowy
§ 17
1.

2.

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma
obowiązek:
1).

natychmiast wstrzymać wykonywanie usługi, poza czynnościami mającymi na celu
ochronę życia i własności oraz zabezpieczyć Teren wykonywania usługi i opuścić go
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

2).

przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne rzeczy za które Wykonawca otrzymał
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację, najpóźniej
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W terminie 14 dni od daty wypowiedzenia Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu
gotowość do odbioru części wykonanej usługi. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. Odbiór
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części wykonanej usługi nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 dni od odstąpienia od
umowy.
3.

Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia wypowiedzenia Umowy,
usunie z Terenu wykonywania usługi urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione
materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego.

4.

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający
zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru części wykonanej usługi oraz
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu wykonywania usługi.

5.

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie zorganizować usunięcie swego sprzętu na swój koszt i ryzyko. W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do
usunięcia sprzętu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.

Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o wypowiedzeniu
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa osób

Rozliczenia w związku z wypowiedzeniem Umowy
§ 18
1.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji
wykonania usługi według stanu na dzień wypowiedzenia umowy.

2.

Protokół odbioru części wykonanej usługi stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

3.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną do dnia wypowiedzenia umowy
część usługi, skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone o
roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny
na podstawie rękojmi za wady czy też gwarancji jakości lub inne roszczenia odszkodowawcze.

4.

Wykonawca za wykonaną do dnia wypowiedzenia umowy, część usługi powinien przedłożyć do
akceptacji Zamawiającego kalkulację wynagrodzenia dokonaną na podstawie jej inwentaryzacji
z zastosowaniem cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy.

5.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie wykonanej części usługi oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z wypowiedzeniem Umowy ponosi ta Strona, która odpowiada za
wystąpienie okoliczności będących podstawą wypowiedzenia Umowy.
Kary umowne
§ 19

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1).

za przekroczenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,25%
wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

2).

z tytułu wypowiedzenia Umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
w wysokości 20% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1,

3).

za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – 5.000,00 zł (pięć tysięcy
złotych) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz
Podwykonawców,

4).

za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom - 500,00 zł za każdy
dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

5).

za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za
każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

18

Nr postępowania:SA.270.1.2019

Załącznik do SIWZ

6).

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług w tym w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),

7).

za brak zmiany lub odsunięcia podwykonawcy od wykonywania przedmiotu umowy na
żądanie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1,

8).

w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia się Wykonawcy, a także do
okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia
i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w
wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każde naruszenie,

9).

w przypadku gdy Zamawiający wymagał zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji przedmiotu umowy (zamówienia), Zamawiający będzie naliczał wykonawcy, za
każdy miesiąc w którym nie spełniono tego obowiązku, karę umowną w wysokości
iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy osobę, co do której nie
wykonano obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Strony przyjmują, iż dla
potrzeb naliczenia tej kary umownej wystarczające jest dopuszczenie do pracy przy
realizacji przedmiotu umowy osoby bez obowiązującej w tym dniu umowy o pracę lub co
do której wykonawca nie wykazał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych kar z wynagrodzenia Wykonawcy.

3.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia Umowy z przyczyn za
które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

4.

Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego wcześniej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

5.

Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od
dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

6.

Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do jej zapłaty.
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

7.

Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

Zmiana Umowy
§ 20
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy także w stosunku do treści
oferty Wykonawcy w następującym zakresie i okolicznościach:
1).

zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia lub
przewidywanego opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności,
których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienie, w szczególności w następujących przypadkach:
a.

wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia
czynności, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania usługi,
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b.

wstrzymania wykonywania usługi przez zamawiającego, z przyczyn niezależnych od
wykonawcy,

c.

wstrzymanie wykonywania usługi przez właściwe organy administracji publicznej,
bądź orzeczeniem sądu,

d.

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwoleń, itp.

e.

wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

f.

siły wyższej, tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli
stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części (np. pożar,
trzęsienie ziemi, tornado, powódź);

g.

zmiany obowiązujących przepisów prawa,

h.

zmniejszenia lub zwiększenia zakresu usługi,

i.

w razie wynikłej po stronie Zamawiającego zmiany koncepcji wykonania
przedmiotu umowy, powodującej konieczność zmiany zakresu usługi stanowiącej
przedmiot umowy.

zmniejszenia lub zwiększenia zakresu usługi w obiektywnie uzasadnionych przypadkach
wraz z adekwatną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w następujących
przypadkach:
a.

wystąpienia nowych, nieznanych wcześniej Zamawiającemu okoliczności wskutek
której konieczna jest zmiana zakresu usługi,

b.

w razie wynikłej po stronie Zamawiającego zmiany koncepcji wykonania
przedmiotu umowy, powodującej konieczność zmiany zakresu usługi stanowiącej
przedmiot umowy.

3.

zmiany materiałów i urządzeń koniecznych do wykonywania przedmiotu umowy, pod
warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego lub wynikająca z niedostępności
na rynku tych materiałów i urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku,

4.

zmiany jakości materiałów i innych cech charakterystycznych któregokolwiek elementu
przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego.

5.

Jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zakresu jej przedmiotu, to nastąpi również zmiana
wysokości wynagrodzenia. Wynagrodzenie to zostanie skalkulowane jako iloczyn czynności lub
usług wykonanych oraz stawek jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy. Jeżeli nie
będzie można skalkulować wynagrodzenia z zastosowaniem tej metody, kalkulacja
wynagrodzenia odbędzie z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich
cen dla województwa, w którym usługi te lub czynności były wykonane w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

6.

Warunkiem dokonania zmiany, której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez
stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu konieczności.

7.

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1).

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

2).

danych teleadresowych,

3).

danych rejestrowych,

4).

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5).

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego brutto w przypadku zmiany obowiązującej
wysokości stawki podatku VAT (zmiana dotyczyć może jedynie robót nie
zafakturowanych).
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Postanowienia końcowe
§ 21
1.

Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane mu przez Zamawiającego w związku
z zawartą umową i jej wykonaniem wyłącznie w zakresie oraz w celu zgodnym z Umową i celem
jej prawidłowego wykonania.

2.

Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania
przedmiotu umowy.

3.

Wykonawca może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, lub inne
niezbędne celem należytego wykonania umowy lub obowiązków ustawowych związanych z
przedmiotem umowy. Na powyższych danych będą wykonywane następujące operacje:
wyszukiwanie, wprowadzenie do zbioru danych, modyfikowanie w zbiorze danych, uzupełnianie,
archiwizowanie, usuwanie danych.

4.

Zmiana celu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany
Umowy.

5.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (zwanej dalej UODO) oraz przepisów wykonawczych wydanych na
jej podstawie, a także przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tudzież innych
przepisów (w tym wydanych w zastępstwie przywołanych aktów prawnych) prawa
powszechnego mających zastosowanie do danych osobowych.

6.

Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie niezbędne
środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych
osobowych oraz spełni wszystkie wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony
danych osobowych.

7.

Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawcę
odnośnie zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie. Warunkiem przeprowadzenia
kontroli jest zawiadomienie Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym
terminem jej przeprowadzenia.

8.

Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym Wykonawca
nadał stosowne upoważnienia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie udostępni
aktualną listę osób upoważnionych przez Wykonawcę do przetwarzania powierzonych danych.

9.

Wykonawca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na
podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Wykonawcy), która zostanie
dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych zostanie
zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie
informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych.

10.

Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w
wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umową lub z prawem.

11.

Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy
zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych mu danych z własnych zbiorów
danych lub do zwrotu tych zbiorów Zamawiającemu. Na każde żądanie Zamawiającego,
Wykonawca ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni pisemny protokół potwierdzający fakt
usunięcia danych osobowych z własnych zbiorów danych lub fakt zniszczenia zbiorów
zawierających dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej umowy.
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12.

Załącznik do SIWZ

Wykonawcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Zamawiającego w zakresie prawidłowości
wykonania przez Wykonawcę obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na
podstawie niniejszej Umowy, danych osobowych.
§ 22

1.

Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczące niniejszej umowy,
Strony będą doręczać sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.

2.

Każda ze stron umowy zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej strony o każdej zmianie
swojego adresu. W przypadku zaniedbania tego obowiązku wszelką korespondencję doręczaną
na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną.

3.

Wykonawca nie może potrącać swojej wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z żadną
wierzytelnością Zamawiającego.

4.

Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
1).

SIWZ z …...................... dotyczący zamówienia ….................

2).

oferta wykonawcy wraz z załącznikami z dnia ….................................

3).

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

5.

Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą załatwiane polubownie. W przypadku
braku polubownego rozwiązania, sprawa będzie poddana jurysdykcji sądów polskich i
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę
Zamawiającego.

6.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strony niniejszym oświadczają, że przeczytały niniejszą Umowę w całości, oraz że zawierają
ją z pełną świadomością wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony są w szczególności
świadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej
lub zawodowej. Strony są świadome, że druga ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jej
zobowiązania wobec osób trzecich, które nie zostały wskazane w umowie.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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