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Załącznik nr 7 SWZ

projekt umowy
UMOWA nr /2021
zawarta w dniu ……….2021 r. w Nowym Sączu:
pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora przy kontrasygnacie Głównego Księgowego
a
………………………………………………………..
reprezentowanym/ą przez: ………………………………………….
zwanym dalej w tekście "Wykonawcą",
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – zwanej dalej PZP, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

Opracowanie
dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn –
Mogilno – Krużlowa w km 4+500 – 6+300 (etap II).

1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:

2.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem
zgłoszenia i uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych i/lub uzyskaniem w imieniu Zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej –
zwanym dalej ZRID.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia i obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej określonym, oraz do usunięcia wad
występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady, oraz w okresie rękojmi za
wady i gwarancji jakości.
Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotu
zamówienia.

3.
4.

5.

1.
2.

3.

4.
5.

1.

§2
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 360 dni od daty podpisania umowy.
Wykonawca w terminie 300 dni od daty podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru
częściowego kompletną dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót
budowlanych i/lub wnioskiem o ZRID.
Za termin zakończenia realizacji zamówienia uznaje się przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz ze wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami oraz zaświadczeniem o braku sprzeciwu do zgłoszenia
zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzją ZRID.
Prace projektowe będą realizowane zgodnie z harmonogramem prac, który wykonawca opracował w
uzgodnieniu z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Na wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia o każdym zagrożeniu terminowego wykonania umowy
pojawiającego się w toku realizacji umowy.
§3
PRZEDSTAWICIELE STRON
Prace projektowe zostaną zrealizowane przez Zespół Projektowy składający się z następujących osób:
a. Projektant 1 branża drogowa - ……………….……………….………………. – posiadający uprawnienia do
projektowania w specjalności inżynieryjnej ……………………..
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b.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

1.

2.

3.

Projektant 2 branża ………….. - ……………….……………….………………. – posiadający uprawnienia do
projektowania specjalności inżynieryjnej …………………………….
Do kontaktów roboczych, w okresie trwania umowy, strony upoważniają:
a. ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………
b. ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………………………
Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z pracami projektowymi oraz dotyczących interpretowania
umowy odbywać się będzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za
pokwitowaniem, przy czym dopuszcza się porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.
Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów
nadzoru oraz innych zaproszonych osób należy do obowiązków Zamawiającego. Narady koordynacyjne będą
organizowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania
prac projektowych. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający.
Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na naradę.
W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do raportowania (nie rzadziej niż 1 raz
na 2 tygodnie) postępów prac projektowych.
§4
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON
Do obowiązków Zamawiającego należy :
1.1. przekazanie Wykonawcy wszelkich dokumentów i danych, jeżeli taka potrzeba wyłoni się w trakcie
prowadzenia prac projektowych o ile znajdują się one w jego posiadaniu w terminie 7 dni od dnia
otrzymania pisemnej prośby od Wykonawca zawierającej wskazanie żądanych danych i dokumentów
1.2. dokonanie uzgodnień proponowanych rozwiązań i odbiorów wykonanych prac projektowych na
zasadach określonych w niniejszej umowie,
1.3. przekazanie Wykonawcy pełnomocnictwa/upoważnienia do występowania w jego imieniu i na jego rzecz
przed wszelkimi organami władzy i administracji publicznej, gestorami sieci itp. w celu dokonania
uzgodnień, oraz uzyskania opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID i/lub zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych.
1.4. terminowa zapłata za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiający uprawniony jest do:
2.1. kontrolowania prawidłowości wykonania prac projektowych, w szczególności ich zgodności z opisem
przedmiotu zamówienia, kompletności, jakości i terminowości
Do obowiązków Wykonawcy należy:
3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją przetargową i obowiązującymi
przepisami i normami,
3.2. zapewnienie udziału w realizacji umowy personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie
techniczne
3.3. udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwiązań projektowych
3.4. roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Projektanta rozwiązań
technicznych i standardów,
3.5. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach i okolicznościach mogących
wpłynąć na jakość i termin zakończenia opracowań projektowych,
3.6. przestrzegania praw patentowych i licencji,
3.7. uzyskania wszystkich decyzji, uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń
koniecznych dla realizacji Umowy,
3.8. uzyskania wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów,
3.9. uzupełnienia i poprawienia Dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających, w terminie ustalonym
przez Zamawiającego,
3.10. przedkładania Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień i oryginałów
uzyskanych decyzji,
3.11. uzupełniania ewentualnych braków w Dokumentacji projektowej na etapie wydawania decyzji
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń.
3.12. dokonanie zgłoszenia i uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych i/lub decyzji ZRID,
3.13. udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących zakresu robót objętego dokumentacją
projektową w przypadku zapytań, lub wniesienia środków odwoławczych przez uczestników
postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane; stosowne wyjaśnienia Wykonawca
Strona 2

Nr zamówienia: PZD - ZAM.261.29.2021.WB

4.

5.

6.

7.

| Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa (etap II)

zobowiązany jest przekazać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania
zapytania drogą elektroniczną lub w formie pisemnej od Zamawiającego.
NADZÓR AUTORSKI
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również - w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości - nadzór
autorski. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia i otrzymanego wynagrodzenia
do min. 4 pobytów na budowie na wezwanie Zamawiającego. Przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru
autorskiego na i poza terenem budowy (w wymiarze maksymalnie 8 godzin w ramach jednego pobytu) - jeżeli
wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawana
siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i dostawcy materiałów. Każdy pobyt
musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Czas reakcji Wykonawcy na wezwanie (pisemne lub
drogą elektroniczną) wynosić będzie maksymalnie 3 dni robocze, a w przypadkach szczególnie
skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami określonymi w umowie, stosownie do
art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego
z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych
na tle realizacji zadania.
Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego należeć będzie w szczególności:
6.1. Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych,
technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,
6.2. wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji
poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków
wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,
6.3. uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów
i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie
niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,
6.4. opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w
dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle
aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy
kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,
6.5. ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności
z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,
6.6. dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,
6.7. udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji
i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,
6.8. poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali
bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego
wynagrodzenia.
6.9. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu
i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na
własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego,
uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe).
6.10. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian
w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokólarną zgodę Zamawiającego na
ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy
i zgody Zamawiającego.
Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowokosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych stanowić będą podpisane przez projektanta lub
projektantów sprawujących nadzór autorski :
7.1. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
7.2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz
informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują
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7.3. wpisy do dziennika budowy,
7.4. protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony

1.
2.

§5
WYNAGRODZENIE
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
Za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie,
które jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości: ………………………..

PLN
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

(słownie: …………………………………………………..)

Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą za wykonane prace projektowe nastąpi
jednorazowo fakturą wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzonego po uzyskaniu
zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji ZRID.
Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz te, które
Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym ryzyko
i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne
niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być i nie będzie podstawą do żądania zmiany ww.
kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w następujących przypadkach:
6.1. zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu prac projektowych
6.2. odstąpienia od umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 6, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia
wynagrodzenia ryczałtowego będzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres prac
projektowych, dokonany w oparciu o Wyceniony Wykaz Elementów Rozliczeniowych (WWER).
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ……………………………………………………………… w terminie 30 dni , licząc od dnia złożenia faktury
wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z fakturą, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz
podwykonawców z ich udziałem finansowym i rzeczowym oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji prac projektowych objętych fakturą. Brak
potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wstrzymuje
dokonanie zapłaty faktury.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu korekty i
przedłożeniu jej Zamawiającemu.
Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowane roboty na Nabywcę tj.: Powiat Nowosądecki, 33-300 Nowy Sącz,
ul. Jagiellońska 33, NIP 734-35-44-080; Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, 33-300 Nowy
Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1666 z późn. zm.) istnieje możliwość wystawiania i przekazania Zamawiającemu faktury VAT drogą
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy pomocy poniższych danych:
1) Rodzaj adresu PEF: NIP
2) Numer adresu PEF: 7342624078
Należności za wykonane roboty budowlane płatne będą przez Zamawiającego przelewem za pośrednictwem
metody
podzielonej
płatności
(split
payment)
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
nr ……………………………………………….
Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze.
W przypadku jeżeli na wystawionej przez wykonawcę fakturze zostanie podane konto wykonawcy, które nie
znajduje się na „Białej liście podatników” zapłata za fakturę zostanie dokonana na konto podane na dzień
wystawienia faktury na „Białej liście podatników”.
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16. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.
2.

§6
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI
Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1.1. Odbiór częściowy (zdawczo-odbiorczy) po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji projektowej
zgodnie z § 2 ust. 2;
1.2. odbiór końcowy po uzyskaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych i/lub decyzji ZRID.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego przedmiotu Umowy określonego w §
2 ust. 2 do odbioru poprzez złożenie Dokumentacji w siedzibie Zamawiającego – Powiatowy Zarząd Dróg w
Nowym Sączu wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót i/lub wnioskiem o wydanie decyzji ZRID, z
wykazem opracowań i pisemnym oświadczeniem, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami i normami oraz, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć. Wyżej wymienione: wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, stanowią integralną część
przedmiotu umowy.
Protokół odbioru częściowego (zdawczo-odbiorczy) powinien zostać podpisany w ciągu 14 dni od przekazania
dokumentacji projektowej Zamawiającemu, a protokół odbioru końcowego w ciągu 14 dni od doręczenia
zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji o
zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej.
W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji projektowej wraz z pisemnym
podaniem przyczyn nieprzyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, powinien nastąpić
w terminie, o którym mowa w ust. 3.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbioru częściowego, iż złożona
Dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, sporządzając
protokół odmowy odbioru i zwróci Wykonawcy Dokumentację.
Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru częściowego po uzupełnieniu lub usunięciu wad
Dokumentacji, a Zamawiający ponownie przystąpi do rozpoczęcia czynności odbiorowych.
O wszelkich stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić
Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
§7
KARY UMOWNE
Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do
zapłacenia kar umownych w szczególności z tytułu:
2.1. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
licząc od ustalonego w § 2 ust. 2 terminu przekazania dokumentacji,
2.2. zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowiązywania
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2,
za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 4
lit. a terminu na usunięcie wad (powyższa kara dotyczy również zwłoki w dokonywaniu poprawek,
uzupełnień i zmian w dokumentacji projektowej na etapie postępowania administracyjnego w sprawie
zgłoszenia robót i/lub wydania decyzji ZRID),
2.3. odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2,
2.4. dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 5 ust. 16 – w wysokości 0,5%
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy przypadek uchybienia
temu obowiązkowi
2.5. za niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 14 ust. 1
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czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej
w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu
wyznaczonego terminu na złożenie dowodów,
Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez
Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na
rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza umową.
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
6.1. za zwłokę w rozpoczęciu czynności odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
całość przedmiotu zamówienia określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień, licząc od następnego dnia po
terminie, w którym miało nastąpić rozpoczęcie czynności odbiorowych.
6.2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 5 ust. 2. Kara ta
nie dotyczy przypadków określonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz w § 9 ust. 11.
Zamawiający i Wykonawca mogą naliczyć kary umowne tak za zwłoki, jak i za odstąpienie od umowy.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosić będzie nie więcej niż
30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2.
§8
GWARANCJA JAKOŚCI I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY
Strony postanawiają iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rękojmi za wady wynosi …………………….. m-ce.
Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji od daty dokonania odbioru końcowego dokumentacji
projektowej na okres ………………………. m-cy.
Wykonawca odpowiada za wadę Dokumentacji również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile
Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.
Zamawiający w ramach rękojmi ma prawo:
a. żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin (nie krótszy niż 7 dni)
z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od Umowy - jeżeli wady są istotne, lub
obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku - jeżeli wady nie są istotne,
b. odstąpić od Umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie
zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego - jeżeli wady są istotne,
c. żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą się usunąć albo gdy
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Wykonawca
nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady nie są istotne.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.
Niezależnie od postanowień ust. 4, jeżeli Wykonawca nie usunie wad projektu w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt
usunięcia wad Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.
W okresie udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji na
wezwania Zamawiającego kosztorysów inwestorskich - nie częściej niż 1 raz na 6 m-cy.
§9
UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym i w ustawie PZP przysługuje
im prawo odstąpienia od umowy w całym okresie jej obowiązywania, jak również w okresie gwarancji
i rękojmi.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości bądź w części, w następujących
sytuacjach:
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2.1. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami

Zamawiającego lub pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu Umowy dłużej niż 14 dni po upływie
terminu wykonania umowy,
2.2. Wykonawca nie rozpoczął lub nie kontynuuje wykonania przedmiotu Umowy mimo wezwania złożonego
na piśmie przez Zamawiającego.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez Wykonawcę części
przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych dokona Komisja Odbioru składająca
się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy. Do odebranej części
przedmiotu umowy mają zastosowanie postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące
rękojmi, gwarancji, kar umownych, praw autorskich.
5. Odstąpienie od umowy z przyczyn o których mowa w ust. 2 winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
informacji przez Zamawiającego o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.
6. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
6.1. gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
6.2. niewykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
7. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 6 może nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
8.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie
1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;
8.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu
odbioru przedmiotu umowy - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez
Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu
odbioru
9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
10. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający
może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 10
PODWYKONAWCY
Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców
w zakresie ……………………………..…………………………………………………………………
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Umowa
z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub
jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania
i zaniechania.
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Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego
solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy.
§ 11
KONSORCJUM, UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW
Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy związanej w celu jej realizacji ponoszą
solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą.
Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upoważniony do reprezentowania
konsorcjum oraz prowadzenia rozliczeń z Zamawiającym), a jeżeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie
prowadzi rozliczeń z Zamawiającym, do jednego z pozostałych członków konsorcjum, ze skutkiem prawnym
dla wszystkich członków konsorcjum. Powyższe zapisy dotyczą również płatności dokonywanych przez
Zamawiającego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
§ 12
ZMIANY UMOWY
Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które
mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:
2.1. możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy (w szczególności w zakresie opisanym w § 2 ust. 2)
w przypadku:
a.
działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia) mającej
bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy, w szczególności na podstawie
art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.),
b.
nieuzyskania przez Wykonawcę niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy dokumentów,
opinii i uzgodnień od organów i osób nie będących stronami umowy w terminach umożliwiających
jej prawidłowe wykonanie - Wykonawca winien w należyty sposób udokumentować, iż
nieuzyskanie powyższych dokumentów, opinii i uzgodnień powodujących konieczność wydłużenia
terminu realizacji umowy nie nastąpiło z jego winy,
c.
rozszerzenie zakresu opracowania z uwagi na okoliczności, których nie dało się przewidzieć np.
niezinwentaryzowane sieci podziemne, dodatkowe warunki postawione przez gestorów sieci lub
instytucji uzgadniających dokumentację;
d.
konieczności uzyskania dodatkowych opinii i decyzji, których konieczność uzyskania wyszła w
trakcie realizacji zamówienia, np. dodatkowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
e.
zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin
realizacji zamówienia,
f.
zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację
zamówienia,
– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec
wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy .
2.2. rezygnacji z części prac projektowych (ograniczenie zakresu zamówienia o poszczególne elementy drogi
np.
budowa
chodników)
z
jednoczesnym
obniżeniem
wynagrodzenia
o wartość niewykonanych prac projektowych w oparciu Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych
(WWER).
2.3. niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, w szczególności: członków
Zespołu projektowego; zmiana osób wchodzących w skład Zespołu Projektowego musi być uzasadniona
przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych
w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia (tj. w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej lub kryteriów oceny ofert).
2.4. zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:
a.
rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że
powierzy ją do wykonania podwykonawcy,
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wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał
w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego,
c.
wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części
zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania
podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców
określonych w niniejszej umowie,
d.
wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których
opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie
nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie
mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot
ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia,
- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych
w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami
w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację
procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;
2.5. zmiana zakresu prac projektowych poprzez dopuszczenie zaprojektowania robót dla fragmentów drogi
(nie więcej niż 10-15 % długości całego odcinka drogi) jako remont istniejących elementów dla odcinków
biegnących po terenach czynnych osuwisk lub w przypadku konieczności korekty przebiegu cieków
wodnych lub innych okoliczności o charakterze technicznych powodujących, że projektowanie robót o
charakterze inwestycyjnym jest nieracjonalne ekonomicznie lub niemożliwe z technicznego albo
prawnego punktu widzenia;
2.6. porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze:
a.
zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób
reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadków losowych);
2.7. zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społecznogospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta
środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub braku możliwości uzyskania
wymaganych parametrów technicznych dla projektowanych elementów drogi, obniżenia wynagrodzenia
umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy w oparciu o WWER, modyfikacji
zasad płatności wynagrodzenia umownego poprzez wprowadzenie płatności częściowych (nie więcej niż
2 faktury całym okresie realizacji zamówienia) w związku z realizacją płatności w ramach programów
zewnętrznych i umów z instytucjami współfinansującymi lub kredytującymi realizację przedmiotu
umowy czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji np. w
przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji zamówienia na warunkach określonych w pkt 2.1
o więcej niż 30 dni lub zwiększenie zakresu prac projektowych;
2.8. uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji;
Ewentualne ograniczenia zakresu prac projektowych opisane w ust. 2 pkt 2.2 i 2.7 nie mogą przekroczyć 50%
zakresu prac objętych niniejszym zamówieniem.
Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
PRAWA AUTORSKIE
Mocą niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej
w ramach Umowy Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)
o ile stanowi on utwór w rozumieniu prawa autorskiego, w dacie protokolarnego odbioru Dokumentacji,
a w szczególności w zakresie:
1.1. utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w wersji
papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
1.2. w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono:
a. sprzedaży lub użyczanie, udostępnianie oryginału Dokumentacji albo egzemplarzy, na których
Dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w
postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem Dokumentacji,
innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań
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projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania
lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym,
inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej,
elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,
b. wprowadzanie Dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 1.2 lit. a oraz
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, w tym do Internetu.
c. zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania obowiązków
wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do
umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych w tym dokumentacji za
pośrednictwem sieci Internet.
1.3. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
1.4. korzystania na własny użytek,
1.5. wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.
Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.
Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach
poprzedzających tak w kraju, jak i za granicą.
Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, które
zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.
Przeniesienie praw wymienionych w ust. 1 Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia,
wymienionego w § 5 ust. 2. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 Umowy wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na
wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy Dokumentacji.
Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do niewykonywania przysługujących mu
osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji w sposób ograniczający
Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia nieodwołalnie i bez
dodatkowego wynagrodzenia, wybranego przez Zamawiającego, innego Wykonawcę do wykonywania
przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych, w tym w zakresie dokonywania twórczych
przeróbek, zmian, adaptacji, oraz opracowań Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji.
Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia, wyraża nieodwołalną zgodę na dokonanie zmian
i przeróbek w Dokumentacji przez inne osoby (wykonanie utworu zależnego), jeżeli Zamawiający uzna to za
potrzebne dla prawidłowego zaprojektowania lub prawidłowej realizacji inwestycji oraz na korzystanie
z takiego utworu zależnego i rozporządzanie nim.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów w/w ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
§ 14
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ
Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
Wymagania powyższe pracowników takich jak kreślarze, asystenci projektantów, obsługa biurowa oraz inne
osoby wykonujące prace pomocnicze przy realizacji prac projektowych.
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania następujące dokumenty oraz informacje:
3.1. oświadczenia zatrudnionych pracowników,
3.2. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o
pracę,
3.3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych pracowników,
3.4. lub innych dokumentów takich jak wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika
Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1 - 2, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z ust. 3 i będzie stanowić
podstawę naliczenia kar umownych określonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.11.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych
osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im
obowiązków.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących roboty oraz
za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

3.
4.

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw: Ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa
zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, trzy dla
Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
4.2. Wyceniony Wykaz Elementów Rozliczeniowych
4.3. Oferta Wykonawcy

Zamawiający:

Wykonawca :

Przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego:
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