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 Załącznik nr 7 do SIWZ 

Istotne postanowienia umowy 

 

Umowa nr ………/2017 

 

zawarta w dniu  ……………….. roku w Barzkowicach pomiędzy: 

Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,                             

73-134 Barzkowice, NIP 854-00-16-836, REGON 001047305,  

reprezentowanym przez: Dyrektora – Adama Kalinowskiego,  

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a  

……………………………………………..z siedzibą w ……….………… przy ul. ………… 

…………….. wpisanym ………………………. do KRS pod nr………………, 

NIP…………………., , reprezentowanym przez: 

………………………………….. 

………………………………….. 

zwanym w treści Umowy Wykonawcą, 

 

zwanymi dalej każda z osobna Stroną i razem Stronami, 

o następującej treści. 

 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr …………………… na 

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w systemie Zaprojektuj i wybuduj,  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. z późn. zm.), dalej Pzp. 

    

Przedmiot Umowy 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji 

projektowej i wykonania na jej podstawie robót budowlanych związanych z 

przebudową budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach. 

2. Integralnymi częściami niniejszej Umowy, opisującymi szczegółowo przedmiot Umowy 

są: 

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy, 

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

3) Oferta Wykonawcy z dnia ………….. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na podstawie własnego projektu Wykonawcy. 

4. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

5. Materiały, o których mowa w ust. 4, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1570 t.j. z późn. zm.). 

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do 

wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa 

w ust.5. 

 

Prawa i obowiązki Zamawiającego  

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji 

Umowy. 
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2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) uzgodnienia i zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego 

przez Wykonawcę, 

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy, na podstawie protokołu,  

3) wskazania Wykonawcy miejsca na zaplecze techniczno – socjalno – magazynowe, 

4) wskazania i udostępnienia punktów poboru mediów, co nastąpi wraz z przekazaniem 

terenu budowy, 

5) wskazania miejsca składowania elementów stalowych i z metali kolorowych uzyskanych 

z demontażu i rozbiórek, 

6) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

7) dokonania odbioru robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12 Umowy, 

8) potwierdzania każdorazowo przez inspektora nadzoru wpisu do „Rejestru przerw w 

realizacji robót”, 

9) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w  § 10 Umowy.  

3. Zamawiający ma prawo w ramach wykonywanego nadzoru do dokonywania stałej kontroli 

prowadzonych robót budowlanych, w tym w szczególności ich jakości, terminowości, 

zgodności z dokumentacją i użycia właściwych materiałów oraz wydawania bieżących 

instrukcji lub poleceń. Instrukcje i polecenia powinny być niezwłocznie potwierdzone na 

piśmie. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania instrukcji lub polecenia, jeżeli 

naruszają one postanowienia Umowy lub są niezgodne z przepisami prawa. Odmowa 

wykonania musi być potwierdzona pisemnie i zawierać uzasadnienie. Uprawnienia 

nadzorcze będą wykonywane przez wyznaczonego przez Zamawiającego inspektora 

nadzoru. 

4. Zamawiający może wydać polecenie wstrzymania całości lub części robót w przypadku, 

gdy ich kontynuowanie mogłoby być związane z poniesieniem dodatkowych 

nieuzasadnionych kosztów przez Zamawiającego albo zachodzi konieczność wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej. 

5. Zamawiający ma prawo żądać od każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę poddania 

się badaniu na zawartość alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku 

odmowy poddania się badaniu, domniemuje się, że osoba jest pod wpływem takich 

środków. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do natychmiastowego 

usunięcia takiej osoby z terenu budowy. 

 

 

Prawa i obowiązki Wykonawcy     

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych Umową zgodnie ze złożoną i 

wybraną ofertą, z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami sztuki 

budowlanej, uwzględniając przy tym obowiązujące przepisy prawa.  

2. Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym kierowniczy oraz 

sprzęt niezbędny do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę oraz  środki finansowe 

do  realizacji  prac objętych Umową.   

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót; 

2) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy wraz z 

udokumentowaniem ilości, jakości i kompletności wykonanych prac;  

3) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz 

ppoż.; 

4) utrzymanie porządku w miejscu prowadzonych prac w szczególności niezwłoczne 

usuwanie na własny koszt śmieci, gruzu czy niewykorzystanych materiałów; 

5) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac; 
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6) zabezpieczenie we własnym zakresie poboru energii elektrycznej  lub w przypadku 

korzystania z energii elektrycznej pobieranej z budynku, w którym wykonywane są 

prace uzgodnienie pisemne warunków poboru energii z Zamawiającym, jak również 

pokrycie kosztów zużytej energii; 

7) zabezpieczenie we własnym zakresie poboru wody lub w przypadku poboru wody               

z budynku, w którym prowadzone są prace, pisemne uzgodnienie warunków poboru 

wody z Zamawiającym, jak również pokrycie kosztów zużytej wody; 

8) zabezpieczenie na własny koszt mienia znajdującego się na terenie prowadzonych prac, 

9) usunięcie wszelkich wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie trwania 

robót w terminie określonym przez Zamawiającego; 

10) zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru prac zanikowych oraz odbioru 

końcowego; 

11) wykonywanie innych czynności określonych w niniejszej Umowie. 

5. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów przeciwpożarowych oraz dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powoła w tym celu Koordynatora ds. BHP 

i podpisze porozumienie o współpracy pracodawców zgodnie z wymaganiami art. 208 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 t.j. z późn. 

zm.). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

wszystkich istotnych zdarzeniach mających miejsce na terenie budowy, w tym w 

szczególności wypadkach przy pracy, awariach, pożarach. Powiadomienie powinno być 

potwierdzone na piśmie i zawierać informacje o podjętych przez Wykonawcę czynnościach 

w związku z zaistniałym zdarzeniem. 

7. Wykonawca będzie przestrzegał porządku na terenie budowy, w szczególności 

zobowiązany jest do postępowania z odpadami z zachowaniem obowiązujących przepisów, 

w tym w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1987 t.j. z późn. zm.). Po zakończeniu robót, ale przed ich zgłoszeniem do odbioru teren 

budowy zostanie przez Wykonawcę uprzątnięty. 

8. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą, którą przekaże po zakończeniu robót 

Zamawiającemu. 

9. Wykonawca będzie niezwłocznie zgłaszać wszelkie okoliczności, które mogą skutkować 

niewłaściwym wykonaniem robót. Zgłoszenie powinno opisywać okoliczność mogącą 

prowadzić do niewłaściwego wykonania robót wraz z propozycją Wykonawcy podjęcia 

dalszych działań. 

10. W przypadku wystąpienia odpadów sklasyfikowanych wg PKWiU wymienionych w 

załączniku nr 11, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, dalej ustawa o VAT, (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 t.j. z późn. zm.) podczas 

realizacji robót budowlanych rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany do ich 

pozyskania, posortowania, przygotowania do komisyjnego zważenia i przekazania dla 

Zamawiającego we wskazane przez niego miejsce (plac składowy, magazyn). Komisję w 

składzie: przedstawiciel Wykonawcy, inspektor nadzoru oraz przedstawiciel 

Zamawiającego, powołuje Zamawiający po uprzedniej pisemnej informacji od Wykonawcy 

o gotowości do przekazania odpadów jw. Przekazanie może następować w każdym czasie 

realizacji zadania, lecz nie później niż termin odbioru końcowego zadania. 

11. W przypadku pozyskania odpadów nie wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o 

VAT, Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest postępować zgodnie z 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j. z późn. zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest do ich utylizacji w terminie nie później niż do terminu 

odbioru końcowego, a „kartę przekazania do utylizacji” jest zobowiązany załączyć do 

protokołu odbioru końcowego zadania. 

12. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z 

niniejszej Umowy na osoby trzecie. 
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Postanowienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 

§ 4 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji Umowy: 

1) prace rozbiórkowe, 

2) tynkowanie, 

3) montaż sufitów podwieszanych, 

4) kładzenie i wykładanie podłóg, 

5) malowanie, 

6) instalowanie okablowania, 

7) instalowanie centralnego ogrzewania, 

8) prace izolacyjne i przeciwwilgociowe, 

9) montaż stolarki i ślusarki drzwiowej, 

10) instalacje wodno – kanalizacyjne, 

11) instalacje w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, komputerowej, 

12) teletechnicznej i strukturalnej, teletechniczne, monitoringu wizyjnego i nagłośnienia, 

13) instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z odprowadzeniem skroplin. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji Umowy doręczy 

Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego 

czynności, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz z oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających 

poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji Umowy oraz w trakcie jej 

realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych, przedstawić 

do wglądu Zamawiającemu: 

1) poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o 

których mowa w ust. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, 

zgodnie z deklaracją Wykonawcy, 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń. 

4. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3 powinny zostać zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), tj. w 

szczególności pozbawione imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 

5. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o 

którym mowa w ust. 2 przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z 

pracownikami wykonującymi w ramach Umowy czynności, o których mowa w ust. 1, 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 

6. Niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, o 

którym mowa w ust. 5, skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 

określonej w § 16 ust. 2 pkt 4 Umowy. 

7.  W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 

3a Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3 jest 



Strona 5 z 16 

 

uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu 

wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania 

prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

Podwykonawcy 

§ 5 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy 

(podwykonawców) w zakresie ……………………….., zgodnie z ofertą Wykonawcy, na 

zasadach określonych w § 6 i § 7 Umowy. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca poda nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe znanych już podwykonawców robót 

budowlanych lub usług oraz osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie informował 

Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym oraz przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie powierzy wykonanie robót budowlanych lub usług. 

3. Podwykonawcy, których zasoby dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia zostały udostępnione Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, muszą brać udział w realizacji zamówienia w zakresie w jakim zasoby 

zostały udostępnione, z zastrzeżeniem ust.4. 

4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, o którym mowa w ust.2, wymaga wykazania, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 6 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może powierzyć część robót 

objętych przedmiotem Umowy do wykonania innym podmiotom pod warunkiem 

uzyskania zgody Zamawiającego.  

2. W celu uzyskania zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia podwykonawcy, przedstawiając 

jednocześnie projekt umowy wraz z częścią dokumentacji wskazującej zakres robót 

powierzonych podwykonawcy. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy robót budowlanych, przy czym w takim przypadku wraz ze 

zgłoszeniem Wykonawca przedkłada swoją zgodę i ewentualnie zgodę podwykonawcy na 

zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający może wnieść w formie pisemnej zastrzeżenia lub sprzeciw do zgłoszonego 

podwykonawcy w terminie 14 dni od jego prawidłowego zgłoszenia. Nie wniesienie 

zastrzeżeń lub sprzeciwu w tym terminie uważa się za akceptację podwykonawcy. 

4. Zamawiający w terminie określonym w ust.3 wniesie zastrzeżenia do projektu umowy, 

gdy: 

1) projekt umowy nie będzie zawierał postanowień dotyczących zgłaszania dalszych 

podwykonawców robót budowlanych oraz przedstawiania dowodów zapłaty i kopii 

podpisanych umów albo postanowienia te będą mniej korzystne niż wynikające z 

Umowy; lub 

2) projekt umowy nie będzie zawierał ostatecznej lub maksymalnej wartości zobowiązania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz gdy wartość zleconych 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót wraz z częścią wynagrodzenia 

Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie brutto, określone w §10 ust.1 Umowy; lub 

3) terminy płatności dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców będą dłuższe niż 

14 dni. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

6. Zamawiający wnosi w terminie 14 dni od przedłożenia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy, sprzeciw w przypadku, gdy umowa zawiera odmienną treść od 

tej, która stanowiła podstawę zatwierdzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

a w szczególności, gdy termin płatności jest dłuższy niż wskazany w ust.4 pkt 3 Umowy. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy 

o podwykonawstwo. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o każdym 

zatrudnianiu podwykonawców usług i dostaw wraz ze wskazaniem zakresu umownego. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest przedkładać 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy w terminie 7 dni od dnia jej 

podpisania, której przedmiotem są usługi lub dostawy, z wyłączeniem: 

1) umów, których wartość nie przekracza 0,5% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 10 ust.1 Umowy, oraz 

2) dostaw i usług, których przedmiotem są: 

a) dostawa mediów; 

b) inne, określone po przekazaniu terenu budowy. 

3. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł. 

4. Zamawiający wnosi sprzeciw do przedłożonej kopii umowy potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem, jeżeli przewiduje ona termin płatności dłuższy niż określony w § 6 ust.4 pkt 

3 Umowy. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy 

o podwykonawstwo. 

§ 8 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania zatrudnionych 

przez niego podwykonawców i dalszych podwykonawców, tak jakby były to działania lub 

zaniechania samego Wykonawcy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo robót budowlanych, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, może zwrócić się do Zmawiającego z roszczeniem w formie pisemnej o zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia, którego nie otrzymał od Wykonawcy przedstawiając kopię 

faktury wraz z załącznikami potwierdzającymi wymagalność roszczenia. 

3. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót budowlanych wcześniej 

zatwierdzonych lub podwykonawcy dostaw i usług, których kopie umów zostały 

przedłożone zgodnie z § 6 i 7, jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca robót budowlanych uchyla się od ich dokonania. 

4. Zapłata wynagrodzenia dotyczy jedynie należności głównej powstałej po zaakceptowaniu 

przez Zmawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, 

przedmiotem której są usługi lub dostawy. 

5. W przypadku zwrócenia się przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę o zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wniesienie uwag 

w formie pisemnej dotyczących zasadności zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od 

otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi Wykonawcy w wyznaczonym terminie oznacza 

potwierdzenie zasadności roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

6. Wniesienie w terminie uwag przez Wykonawcę, upoważnia Zamawiającego do: 
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1) nie dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

7. Wykonawca może w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust.5 

oświadczyć, że zgadza się na dokonanie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców. Oświadczenie takie powinno jednak zawierać co najmniej 

kwotę lub kwoty należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz ze 

wskazaniem numeru umowy i faktury, z której należność ta wynika oraz terminu 

wymagalności. 

8. Dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

upoważnia Zamawiającego do potrącenia wypłaconego wynagrodzenia z należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy. Nie pozbawia to jednocześnie Zamawiającego do naliczenia 

kary umownej, o której mowa w § 16 ust.2 pkt 8 Umowy. 

 

 

Terminy 

§ 9 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy następuje z dniem jej zawarcia. 

2. Termin wykonania przedmiotu Umowy Strony ustalają do dnia: 

……………………………… 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czasie umożliwiającym terminowe wykonanie 

całości przedmiotu Umowy kompletną pod względem formalno-prawnym dokumentację 

projektową. 

4. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi najpóźniej w terminie do 3 dni od dnia 

przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

5. Przekazania terenu budowy oraz wskazanie poboru mediów nastąpi najpóźniej w terminie 

do 3 dni od dnia podpisania Umowy, na podstawie protokołu. 

6. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za zdarzenia powstałe na tym terenie. 

 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 10 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w 

kwocie ………………………………… zł brutto; w tym należny podatek VAT 

w wysokości 23 % oraz wynagrodzenie netto w kwocie ……………………… zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i 

kompletne wykonanie przedmiotu Umowy z zachowaniem zgodności z wszystkimi 

postanowieniami i warunkami Umowy. W kwocie określonej w ust. 1 uwzględniono 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, w szczególności ze względu na wzrost kosztów 

produkcji, wahania kursów walutowych, wysokość inflacji, wzrost wskaźników cen w 

produkcji budowlano-montażowej itp. 

§ 11 

1. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. 
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2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi potwierdzenie wykonania zakresu 

robót, stosownie do harmonogramu rzeczowo – finansowego, sporządzone na piśmie przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie odzwierciedlało wartość i zakres 

wykonanych robót. 

4. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 85% wynagrodzenia 

Wykonawcy wskazanego w § 10 ust. 1.  

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego robót. 

6. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury.  

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Faktura VAT powinna być wystawiona na: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice, NIP: 854-00-16-836 i złożona w 

sekretariacie ZODR w Barzkowicach. 

9. Na potwierdzenie ostatecznego rozliczenia się z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami składają się następujące dokumenty: 

1) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich 

należności z danej umowy, 

2) kopie faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

potwierdzona za zgodność z oryginałem, 

3) potwierdzenie zapłaty należności wynikających z zawartych umów. 

10. Postanowienie zawarte w ust. 9 nie ma zastosowana w przypadku, gdy Wykonawca złożył 

oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust.7 zawierające upoważnienie do zapłaty pełnego 

wynagrodzenia dla danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

11. Nieprzedstawienie pełnego potwierdzenia ostatecznego rozliczenia z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami, upoważnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty 

wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

potwierdzeń. 

 

 

Odbiory 

§ 12 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiór końcowy. 

2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje wpisem do dziennika 

korespondencji właściwy inspektor nadzoru, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty ich 

zgłoszenia przez Wykonawcę. 

3. Nieprzystąpienie przez inspektora do odbioru w terminie wskazanym w ust. 2 powoduje 

przyjęcie robót bez uwag przez Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi do odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, inspektor nadzoru może żądać odkrycia robót lub wykonania ich ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

5. Po zakończeniu robót budowlanych i dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku 

korespondencji potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest 

do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu robót do odbioru końcowego.  

6. Zamawiający powoła Komisję odbiorową, która dokona lub odmówi odbioru końcowego 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia robót do odbioru końcowego. O terminie 

przystąpienia do odbioru oraz składzie powołanej Komisji, Zamawiający niezwłocznie 

informuje Wykonawcę. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisany protokół odbioru 

końcowego. 
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7. W dniu przystąpienia do odbioru (przed przystąpieniem do niego), Wykonawca przekaże 

Komisji odbiorowej dokumentację powykonawczą.  

8. Dokumentacja powykonawcza zawiera naniesione zmiany dokonane w toku wykonywania 

robót oraz zawiera co najmniej następujące elementy: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 

projektową i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 

2) oryginał dziennika wewnętrznego budowy; 

3) książkę obmiaru lub karty obmiaru; 

4) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności potwierdzające, że użyte materiały 

nadawały się do wbudowania lub oświadczenie kierownika budowy;  

5) protokoły badań i sprawdzeń; 

6) dowody potwierdzające przekazanie odpadów do utylizacji powstałych w wyniku robót 

budowlanych. 

9. . 
10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonanych robotach budowlanych lub 

w przekazanej dokumentacji powykonawczej, Zamawiający może odmówić dokonania 

odbioru do czasu usunięcia nieprawidłowości. 

11. Odmowa dokonania odbioru powinna być stwierdzona protokołem wraz ze wskazaniem 

wszystkich stwierdzonych wad i terminem na ich usunięcie. Termin usunięcia wad 

powinien być w miarę możliwości uzgodniony z Wykonawcą. 

 

Ubezpieczenie i zabezpieczenie 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w całym okresie obowiązywania 

Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem Umowy, na kwotę 800 000,00 

złotych 

2. Wykonawca przedłoży kopię poświadczonego za zgodność z oryginałem ubezpieczenia 

wraz z dowodami opłaty wymagalnych składek, o którym mowa w ust.1 w dniu podpisania 

Umowy. 

3. Zamawiający może w każdej chwili zażądać przedłożenia do wglądu oryginału polisy 

ubezpieczenia wraz z dowodami opłaty składek. 

§ 14 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości …………………………………….. zł co stanowi 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie 

…………………………………………………….. 

3. W trakcie trwania Umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na jedną z 

form określonych w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana zabezpieczenia jest dokonywana z 

zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający zwolni kwotę 

posiadanego zabezpieczenia po uzyskaniu nowego zabezpieczenia na pełną sumę 

wynikającą z Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zabezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania Umowy tj. od dnia podpisania Umowy do upływu terminu rękojmi plus 15 

dni na zwrot zabezpieczenia.  

5. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowiązany 

będzie do dokonania odpowiedniej zmiany zabezpieczenia. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zdoła ukończyć robót w terminie albo termin wykonania 

Umowy ulegnie przesunięciu, Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 14 dni przed 

upływem ważności zabezpieczenia przedłużyć jego ważność lub wnieść nowe 

zabezpieczenie na przedłużony okres realizacji Umowy. 
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7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego i 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego; 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

 

Gwarancja i rękojmia 

§ 15 

1. Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym w okresie 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot Umowy na 

okres  ……. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. W przypadku wykrycia wady w robotach wykonanych przez Wykonawcę, Zamawiający 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy; 

informacja powinna zawierać opis wady oraz wezwanie do jej usunięcia. 

4. W związku z ujawnieniem się wad, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania 

jej usunięcia. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy 

przez to rozumieć również wymianę rzeczy objętej przedmiotem gwarancji na wolną od 

wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie do 21 dni od otrzymania 

informacji od Zamawiającego. W przypadku, gdy wada znacznie utrudnia lub 

uniemożliwia użytkowanie obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

jej usunięcia, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami 

usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie usunie ich w terminie określonym w ust. 5.  

7. W przypadku, gdy wady nie da się usunąć w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca 

może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o przedłużenie 

terminu. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz wskazywać termin usunięcia 

wady. 

8. Niezwłocznie po usunięciu wady Wykonawca informuje o tym fakcie Zamawiającego, 

który najpóźniej w terminie 7 dni potwierdzi ich usunięcie. 

9. Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. 

 

 

Kary umowne 

§ 16 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy są kary umowne. 

2. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych, a Wykonawca jest 

zobowiązany do ich zapłaty, w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w przejęciu terenu budowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto licząc za każdy dzień zwłoki; 

2) za nieprzestrzeganie zasad BHP na budowie, w tym w szczególności za każdy 

stwierdzony przypadek dopuszczenia do pracy osób w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem innych środków odurzających – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto; 

3) za brak ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub zapłaty wymagalnej 

składki - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto; 

4) za niewypełnienie obowiązku zatrudniania osób na podstawie umów o pracę  – w 

wysokości 2% za każdy stwierdzony przypadek; 

5) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę bez jego zgłoszenia lub wymaganej zgody Zamawiającego – 

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek; 
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6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek; 

7) za zwłokę w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym §6 ust.5 oraz §7 ust.2 – 

w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki; 

8) za braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy taki przypadek; 

9) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto liczonej za każdy dzień zwłoki; 

10) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w 

okresie trwania rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

brutto liczonej za każdy dzień zwłoki; 

11) za odstąpienia od Umowy, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, określonych w ust. 2 pkt 1-10, 

Zamawiający może naliczyć karę tylko z jednego tytułu, biorąc za podstawę okoliczność 

stanowiącą podstawę do naliczenia najwyższej z kar. 

4. Łączna wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w ust.2 pkt 1-10, nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

5. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do 

potrącenia kwoty kary umownej z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności 

wzywania Wykonawcy do zapłaty kary, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 będą płatne na podstawie not księgowych 

wystawionych przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty ich doręczenia Wykonawcy. 

7. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kar umownych w następujących 

okolicznościach: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki; 

2) odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

8. Wykonawcy przysługują ponadto odsetki za opóźnienie w zapłacie należnego 

wynagrodzenia. 

9. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 

Odstąpienie od Umowy 

§ 17 

1. Poza innymi przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa oraz w niniejszej Umowie, 

Zamawiający ma prawo odstąpienia w całości lub części od Umowy z winy Wykonawcy, 

w następujących okolicznościach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął prowadzenia robót w terminie 10 dni od dnia przekazania 

terenu budowy lub przerwał rozpoczęte roboty na okres dłuższy niż 7 dni; 

2) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót tak dalece, że zachodzi uzasadnione ryzyko 

niewykonania przedmiotu Umowy w terminie; 

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub niezgodnie z dokumentacją projektową, 

mimo wcześniejszego wezwania Zamawiającego do właściwego wykonywania robót; 

4) naliczenia kar umownych Wykonawcy w wysokości, o której mowa w §16 ust.4 Umowy; 

5) Zamawiający zmuszony jest do bezpośredniego regulowania należności w stosunku do 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców na sumę większą niż 5% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust.1 niniejszej Umowy; 
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6) Wykonawca powierza roboty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót 

budowlanych z naruszeniem § 6 i 7, mimo wcześniejszego naliczenia kary umownej z 

tego tytułu lub nie stosuje się do żądania Zamawiającego natychmiastowego usunięcia 

takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

7) Wykonawca przejdzie w stan likwidacji; 

8) którykolwiek z wierzycieli lub Wykonawca złoży wniosek do właściwego sądu, o 

ogłoszenie upadłości, ale przed wydaniem przez sąd postanowienia w tym przedmiocie. 

2. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od 

zaistnienia jednej z okoliczności wskazanej w ust.1.  

3. Odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z 

podaniem uzasadnienia. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

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

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

wstrzymania się z wykonaniem robót i zabezpieczenia terenu budowy. Zamawiający może 

zażądać dokończenia części robót w toku, które ułatwią wykonanie inwentaryzacji robót i 

ich rozliczenie. Dokończenie robót w toku może również nastąpić na wniosek Wykonawcy 

zaakceptowany przez Zamawiającego.  

6. Po odstąpieniu od Umowy, Wykonawca wraz z Zamawiającym niezwłocznie przystąpi do 

inwentaryzacji wykonanych robót. Wykonana inwentaryzacja będzie stanowić podstawę do 

ostatecznego rozliczenia Umowy, które obejmuje prawidłowo wykonane i odebrane roboty. 

 

Sposób porozumiewania się i przedstawiciele Stron 

§ 18 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być 

kierowana na adresy wskazane w nagłówku Umowy. 

2. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, komunikaty czy informacje powinny być 

przekazywane w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego listem poleconym lub 

osobiście na adres Strony, do której są kierowane lub do rąk jej Przedstawiciela, chyba, że 

Umowa stanowi inaczej. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w sprawie 

realizacji robót objętych Umową jest ……………………………………………. 

tel………………………………………….. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy w ramach 

realizacji Umowy, w tym do składania wiążących oświadczeń woli i wiedzy, a także ustaleń 

co do terminów i sposobu wykonania jest ………………………………………….., tel. 

………………………………………… 

5. Wskazane w niniejszym paragrafie osoby nie są upoważnione do dokonywania 

jakichkolwiek zmian Umowy, w tym w szczególności dotyczących przedmiotu Umowy, 

chyba, że upoważnienie takie wynika z innych dokumentów, a zmiana zostanie dokonana w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W każdym przypadku, gdy Umowa stanowi o dokonaniu przez Wykonawcę niezwłocznej 

czynności polegającej w szczególności na poinformowaniu lub zgłoszeniu, oznacza to, że 

dopuszczalne jest również poinformowanie Zamawiającego w formie telefonicznej, 

faksowej lub poczty elektronicznej. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z potwierdzenia tego 

faktu w drodze pisemnej.  

7. Ilekroć w Umowie jest mowa o potwierdzeniu dokumentów za zgodność z oryginałem, 

należy przez to rozumieć opatrzenie dokumentu takim oświadczeniem i jego podpisanie 

przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

8. Strony zobowiązują się do pisemnego informowania o wszelkich zmianach danych 

kontaktowych. Wszelka korespondencja kierowana zgodnie z danymi wskazanymi w 
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Umowie uważana jest za skutecznie doręczoną, chyba, że druga Strona poinformowała o 

zmianie danych kontaktowych. 

Zmiana Umowy 

§ 19 

1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, o 

których mowa w art.144 ust.1 pkt 1 Pzp w następujących przypadkach: 

1) zmiana terminu: 

a) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, które nie będzie wynikiem działania lub 

zaniechania Wykonawcy; 

b) wstrzymania robót, o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy. 

2) zmiana wynagrodzenia: 

a) zaniechania wykonania części robót przez Zamawiającego. 

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia jednej 

z okoliczności przewidzianych w ust. 1 pkt 1  może nastąpić  tylko o czas trwania 

okoliczności będących podstawą zmiany. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie 

zawarte w Umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które 

pomniejszono zakres przedmiotu Umowy.  

4. Poza przypadkami określonymi w niniejszym paragrafie powyżej, zmiany w Umowie będą 

mogły nastąpić w następujących przypadkach: 

1) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

2) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby 

niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony 

więzi prawnej: 

a) o charakterze niezależnym od Stron, 

b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 

c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, 

d) której nie można przypisać drugiej Stronie, 

e) za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: 

powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w 

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie bądź skażenie. 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez Strony. 

5. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku 

prawnego nawiązanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna określona 

powyżej wywarła wpływ. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną 

zgodą stron w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

 

Prawa autorskie 

§ 20 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej 

Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowy  

opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

666 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio 
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całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do 

korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe 

przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty 

oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej 

utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem 

do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. 

utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł 

korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, 

slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego, 

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 

4) wprowadzanie do pamięci komputera, 

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

7) najem, dzierżawa, 

8) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 

objętych tą dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami 

innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 

innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 

jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach 

Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych  

zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 

przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 
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Poufność informacji 

§ 21 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w 

poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w 

jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, 

bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami  

Poufnymi”.  

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i 

informacji:  

1) dostępnych publicznie;  

2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;  

3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy 

bez obowiązku zachowania poufności;  

4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie.  

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. 

Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości 

wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie 

Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich 

utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;  

2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których 

wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z 

Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego 

zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania 

poufności. 

6. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania.  

7. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej 

osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie 

do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. 

Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres 

poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i 

skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania 

ochronne.  

8. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze 

Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy 

wszelkie Informacje Poufne.  

9. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych obowiązują 

zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej zakończeniu.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 22 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t.j. z późn. zm.), 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 666 t.j. z późn. zm.) i przepisy Pzp. 



Strona 16 z 16 

 

2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.  

3. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) Program Funkcjonalno – Użytkowy, 

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

4) Oferta Wykonawcy z dnia ………….. 

 

§ 23 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.  

 

 

 

Zamawiający:     Wykonawca: 

 


