Projekt umowy - załącznik
nr 7 do SIWZ

UMOWA – projekt
zawarta w dniu ………………………………… 2019 r. w Bargłowie Kościelnym, pomiędzy
GMINĄ BARGŁÓW KOŚCIELNY, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez
Radosława Wawiórko - Wójta Gminy Bargłów Kościelny, przy kontrasygnacie Doroty
Osewskiej – Skarbnika
z siedzibą ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, NIP 846-15-97-922, REGON
790670941,
a
..........................................................................
z
siedzibą
……………………………………
……………………………………
…….
NIP ................................... REGON .............................. zwanym dalej WYKONAWCĄ,
reprezentowanym
przez: .............................................................................................................................
.........
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.), o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych pn.
„Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomianach”, zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), złożoną ofertą przetargową,
kosztorysem ofertowym i dokumentacją projektową, stanowiącymi integralną część
niniejszej umowy.

1.

2.
3.

4.

OBOWIĄZKI STRON
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w § 1
zgodnie
z obowiązującymi przepisami i wiedzą budowlaną oraz na ustalonych niniejszą
umową
warunkach,
a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji
prac.
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania niezbędnych dokumentów do
odbioru końcowego i związanych z przekazaniem obiektu do użytku.
Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan
techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących
przepisów
bhp
i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia
26
września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z
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2003
r.,
Nr
169,
poz. 1650 z późn. zm.).
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego stałego
nadzoru technicznego (w szczególności kierownika budowy) oraz pracowników o
kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.
6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na czas obowiązywania umowy, umowę
ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę
nie
niższą,
niż cena ofertowa brutto.
7. Wykonawca oświadcza iż zatrudni ...... osób na umowę o pracę w zakresie
określonym w rozdz. III SIWZ.
Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz osób
zatrudnionych
na umowę o pracę we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany osób
zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić
aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób. Ww. wymagania
dotyczące
Wykonawcy
stosuje
się
odpowiednio
do podwykonawców i dalszych podwykonawców.
8. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem,
emailem)
udowodnić
zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych w wykazie osób w terminie 3 dni od
dnia
wezwania,
w szczególności przedstawiając oświadczenie tych osób, że pozostają w zatrudnieniu.
9. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w pkt 7 i 8, Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
10.Wykonawca jest zobowiązany do analizowania dokumentacji z odpowiednim
wyprzedzeniem,
przed planowanym przystąpieniem do wykonywania danego zakresu prac i/lub
robót.
W
przypadku
stwierdzenia
różnic
pomiędzy
poszczególnymi
elementami/częściami dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
(tj. z wyprzedzeniem przynajmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wykonywania prac i/lub robót) powiadomić o niniejszym Zamawiającego na piśmie, wskazując zauważone rozbieżności, różnice, kolizje robót z prośbą o zajęcie stanowiska.
Zamawiający zajmie stanowisko w zakresie wskazanym w wystąpieniu w ciągu 7
dni od jego otrzymania.
11.Zaniechanie, przez Wykonawcę, wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 10
skutkować będzie wykonywaniem prac i/lub robót na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz
utratą
prawa
do
wnioskowania
o zmianę terminu realizacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
12.Powołanie się przez Wykonawcę na różnice pomiędzy poszczególnymi elementami/częściami dokumentacji, czy też wskazanie zauważonych rozbieżności, różnic,
kolizji
robót
w
sytuacji,
gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu (w zakresie, w którym wystąpiła kolizja,
różnica
lub rozbieżność) skutkuje utratą, przez Wykonawcę, prawa do wnioskowania o
zmianę terminu realizacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
13.Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu
wykonania
robót
- do dnia zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.
14.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 519 ze zm.),
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2) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 j.t.).
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z
uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
15.Zamawiający zobowiązuje się do:
1) dostarczenia dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, a w przypadkach
koniecznych,
do przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane
niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia
………….
2. Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą skutecznego zgłoszenia zakończenia
budowy,
tj. przekazania Zamawiającemu zgłoszenia.

1.

2.
3.

4.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR ROBÓT
§4
Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty
Wykonawcy
wynosi:
cena
brutto
……………
zł
(słownie ........................................................................ ), w tym:
cena netto .................zł i wartość podatku VAT: …….....%.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie zmianie w okolicznościach wskazanych
w § 13 ust. 3 umowy.
Wykonawca oświadcza, że określając wynagrodzenie ryczałtowe wykorzystał
wszelkie
środki
mające
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§5
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie
faktury VAT częściowej i faktury VAT końcowej. Zamawiający dopuszcza wystawienie jednej faktury częściowej.
2. Rozliczenie częściowe:
 w celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca informuje zamawiającego
o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości,
 Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich
wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz
potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od
dnia otrzymania zestawień,
 w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w wykonanych pracach Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy zatwierdzenia tych prac i pomniejszenia ich
wartości z przedłożonego rozliczenia częściowego,
 po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w
sposób określony powyżej, wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za
wykonanie ww. prac,
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w przypadku posiadania podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia kopii faktur podwykonawców wraz z wykazem wykonanych przez
nich robót.
3. Rozliczenie końcowe:
 po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości,
 końcowe rozliczenie wykonanych robót odbędzie się po ich odebraniu przez Zamawiającego, przy czym faktura:
a) winna być wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru,
podpisanego
przez obie strony;
b) w przypadku posiadania podwykonawców - dostarczona będzie z kopiami
faktur podwykonawców wraz z wykazem wykonanych przez nich robót.
4. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu
umowy,
przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:
1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej na 7 dni przed terminem
płatności
jego faktury rozliczającej, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców, wynikających
z
umów
o podwykonawstwo.
Dowodami
takimi
są oryginały oświadczenia podwykonawców i kopie dokonanych przelewów
podpisane za zgodność z oryginałem przez podwykonawców. Niedostarczenie
ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i spowoduje uruchomienie procedury przewidzianej niniejszą umową;
2) w przypadku nieprzedłożenia dowodów, o których mowa w pkt 1) Zamawiający
może dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom. Bezpośrednia zapłata
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
3) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7
dni od dnia doręczenia tej informacji.
4) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 3), w terminie
wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się
należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
5) kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
6) poza przypadkiem wskazanym w pkt 2) i pkt 4) lit. c) dopuszcza się możliwość
bezpośredniego opłacenia podwykonawcy przez Zamawiającego za pisemną
zgodą stron.
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5. Faktury Wykonawcy będą płatne w ciągu 21 dni od daty prawidłowego
doręczenia Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Ze
względu na ustawowe zobowiązania wobec podwykonawców, ich faktury muszą
wpłynąć do Zamawiającego w terminie 7 dni po dostarczeniu przez podwykonawców faktur do Wykonawcy.
6. Warunki wystawienia faktury końcowej:
1) wykonanie wszystkich prac objętych umową i podpisanie protokołu
komisyjnego odbioru końcowego wykonania robót będących przedmiotem
umowy,
usunięcie
stwierdzonych
wad
i/lub usterek odbiorowych i podpisanie protokołu ich usunięcia oraz rozliczenie
prac
zgodnie
z § 6 ust. 2, 5 - 7 niniejszej umowy;
2) dostarczenie kompletu niezbędnych do rozliczenia, wymaganych polskim
prawem budowlanym dokumentów, sporządzonych przez Wykonawcę,
3) spełnienie przez Wykonawcę przesłanki określonej w ust. 4 pkt 1), z zastrzeżeniem
ust.
4
pkt
2),
4)
lit. b) i c) oraz 6).
7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego
rachunek
w
banku
nr
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
8. Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47,16-320 Bargłów
Kościelny, NIP 846-15-97-922
Odbiorca: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47,
16-320 Bargłów Kościelny.
9. W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.
§6
1. Końcowy odbiór robót. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego, w ciągu 7 dni roboczych powoła
komisję odbioru końcowego, która w ciągu kolejnych 7 dni roboczych winna zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję
na piśmie. Podstawą odmowy odbioru będzie sytuacja, o której mowa w ust. 4 pkt
1).
2. Dokumentem odbioru końcowego będzie protokół z przeprowadzanych czynności
odbiorowych, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, z ewentualnym spisem zauważonych usterek i/lub wad i informacją o wyznaczonym, technicznie uzasadnionym terminie na ich usunięcie.
3. W przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu Zamawiający dokonuje
ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez
Wykonawcę
lub
odmawia
ich odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Wykonawca zgłosi pisemnie
Zamawiającemu
do odbioru roboty zanikowe lub ulegające zakryciu, z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem.
4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady uniemożliwiają oddanie przedmiotu umowy do użytkowania i:
a) nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich
usunięcia w wyznaczonym terminie pod rygorem postanowień § 5 ust. 4 pkt
1 oraz ust. 5 poniżej;
b) nie nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru oraz jeśli jest to
technicznie możliwe, żąda wykonania części wadliwej przedmiotu umowy po
raz drugi na koszt Wykonawcy.
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2) jeżeli wady nie uniemożliwiają oddania obiektu do użytkowania i:
a) nadają się do usunięcia - Zamawiający dokonuje odbioru ze wskazaniem
wad
nadających
się
do usunięcia z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie, pod rygorem
postanowień
§
5
ust.
4
pkt 1 oraz ust. 5 poniżej; w przypadku wad, których usunięcie, ze względu
na
występujące
warunki atmosferyczne, może nastąpić dopiero po ich ustąpieniu,
postanowień § 5 ust. 4 pkt 1 nie stosuje się;
b) nie nadają się do usunięcia, a ponowne wykonanie wadliwej części przed miotu
umowy
jest technicznie niemożliwe, Zamawiający dokona odbioru przy jednoczesnym obniżeniu przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnie
do wartości wadliwie wykonanego elementu robót.
5. W dniu wyznaczonym na usunięcie usterek komisja spisuje protokół usunięcia usterek
odnosząc
się
do protokołu odbioru końcowego. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie usterek w zastępstwie Wykonawcy i
na jego koszt bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji.
6. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.
KARY UMOWNE, GWARANCJE
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 3 ust.
1
w
wysokości
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy
dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym
lub
stwierdzonych
w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego
brutto
określonego
w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad
i/lub
usterek
do dnia faktycznego usunięcia;
3) za nieusunięcie wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
stwierdzonych
w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego
brutto
określonego
w § 4 ust. 1 w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;
4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, o
których
mowa
w § 12 ust. 1, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1;
5) za nieterminową zapłatę lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia,
odpowiednio, zapłaconego po terminie bądź nieopłaconego, w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której
przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 50 000 zł brutto w
każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia, za wyjątkiem sytuacji,
kiedy zmiana umowy jest konsekwencją zmiany przepisów prawa;
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
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2.

3.
4.

5.

podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie określonym w § 10 ust. 13 - w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień
zwłoki;
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o
którym
mowa
w
§
10
ust. 8 pkt 6 - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w
§ 4 ust. 1 w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;
9) za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się
na zasadach określonych w art. 22 a ust. 4 Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w realizacji zamówienia) w wysokości 5 %
wynagrodzenia
umownego
brutto
określonego
w
§
4
ust. 1;
10)
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, inne niż
określone w pkt 1) i 2) niniejszego ustępu polegające na:
a) nieuzasadnionym zaniechaniu wykonywania prac określonych umową, trwającym
powyżej
5 dni,
b) nieuzasadnionym niepodjęciu prac określonych umową w terminie 10 dni od
dnia przekazania placu budowy
- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
1) karę umową w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego
brutto
określonego
w § 4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazanej w § 12 ust. 2 niniejszej
umowy;
2) odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w opłacaniu faktur.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody
rzeczywiście poniesionej.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową lub dokona potrącenia kar z wystawionej przez Wykonawcę faktury lub
innych
wymagalnych
należności,
na co Wykonawca wyraża zgodę.
Kary umowne Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni od daty
otrzymania noty obciążeniowej, o ile Zamawiający nie skorzysta z uprawnień
określonych w ust. 4.

§8
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36
m-cy
od
daty
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego
przedmiotu
umowy,
o którym mowa w § 6 ust. 2.
2. Wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest
usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad i/lub usterek w terminie 7 dni od dnia
ich zgłoszenia do usunięcia.
3. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający
ma
prawo
powierzyć usunięcie wady i/lub usterki osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko
Wykonawcy,
co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą
umową.
4. Zgłoszenie wad i/lub usterek dokonywane będzie przez Zamawiającego lub
użytkownika
niezwłocznie
w formie pisemnej.
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5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co
okres
gwarancji
tj. od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.
§9
1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę
…………………………………
zł
w
formie
innej,
niż
pieniądz,
tj.
………………………………….
…………………………………………………………………………….
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu w wysokości …....…………………………. zł
zostało wpłacone na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Bargłowie
Kościelnym nr ………………….., co stanowi …… % kwoty zabezpieczenia.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń jest ono
wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres rękojmi (w
gwarancji należy zamieścić pełną treść zapisu § 6 ust. 6 zdanie drugie niniejszej
umowy).
4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub
poręczeń),
gwarancja (lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym
prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (zgodnie z
art. 147 ust. 2 ustawy Pzp),
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty
gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
6. 70 % kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15. dni po upływie okresu rękojmi za wady.
7. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy, przed podpisaniem
stosownego
aneksu
do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia
okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres niezbędny na realizację umowy po przesunięciu terminu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót/usług:
1) ..................................................................
firma ..................................................................
2) ..................................................................
firma ..................................................................
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1)
2)

3)
4)

6)

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy,
jeżeli w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje
podwykonawca,
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych
w SIWZ lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
części zamówienia.
5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie
spełniają
je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w SIWZ. Zmiana, o której mowa w
zdaniu poprzednim wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
6. Wykonawca, podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu
projektu
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później, niż 14
dni
przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast
przystąpienie
do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone
akceptacją
umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
7. Projekt umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca zobowiązany jest
do przedłożenia Zamawiającemu pisemnie do siedziby Zamawiającego lub w
formie
elektronicznej
na
adres
wskazany
w § 11 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.
8. Umowa z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi
zawierać:
zakres powierzanych podwykonawcy robót budowlanych, wysokość wynagrodzenia za
powierzone prace;
zasady rozliczeń na warunkach określonych w § 5 niniejszej umowy, w tym ustalenie,
że faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy, wpływać będzie do
Wykonawcy
w
terminie
do
7
dni
od końca tego okresu;
zobowiązanie Wykonawcy do przyjęcia faktur podwykonawców za wykonane i
odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakończenia danego okresu
rozliczeniowego;
zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu - wraz z własną fakturą kopii faktur podwykonawców, o których mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich
otrzymania;
5) zasady odbiorów robót wykonywanych przez podwykonawcę ze wskazaniem,
że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego;
postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów
wykonania robót objętych umową podwykonawczą,
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7) postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym, niż 20
dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury;
8) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę
wobec podwykonawcy robót;
9) postanowienia zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez
zgody
Wykonawcy
i Zamawiającego;
10) postanowienia zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania robót
budowlanych
i związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez zgody
Wykonawcy
i Zamawiającego;
11) zobowiązanie Wykonawcy do ujęcia w swojej fakturze tylko tych robót
wykonywanych
przez podwykonawcę, które podwykonawca zafakturował;
12) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby
Zamawiającego;
13) zobowiązanie podwykonawcy do dostarczenia Wykonawcy i Zamawiającemu wykazu
osób
zatrudnionych na umowę o pracę.
9. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty
przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót
wykonanych
przez podwykonawcę;
2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego;
3) skutkujących zatrzymaniem należnego podwykonawcom wynagrodzenia w części lub
całości
do czasu odbioru robót przez Zamawiającego;
4) o potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy wszelkich należności, w tym: kaucji
gwarancyjnej
i należności z tytułu generalnego wykonawstwa, kosztów organizacji i utrzymania
budowy,
kar umownych;
5) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie
tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy.
10.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i
wynagrodzeniem podwykonawcy za poszczególne roboty oraz ze wskazaniem
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane przez
podwykonawcę,
nie
zgłosi
na
piśmie
zastrzeżeń,
uważa
się,
że zaakceptował ten projekt umowy. Obowiązek złożenia kosztorysu dotyczy
również projektów umów przewidujących wynagrodzenie ryczałtowe.
11.Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy
o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej wymagań dotyczących
umowy
o podwykonawstwo określonych w SIWZ.
12.Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy
zgodnie z art. 647¹ § 3 Kodeksu Cywilnego w szczegółowości wynikającej z
odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
13.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego
projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
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umowy
o podwykonawstwo
w
terminie
7
dni
od dnia jej zawarcia.
14.Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o
podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa
się,
że
zaakceptował
tę umowę.
15.Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi,
w
terminie
7 dni
od
dnia
jej
zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej, niż 0,5 % wartości
niniejszej umowy. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej, niż 50 000 zł.
16.Wykonawca
jest
zobowiązany
do
zapłaty
wynagrodzenia
należnego
podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
17.Wykonawca przedłoży wraz z umową z podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w
imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.
18.Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi
robotami
lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny
ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest
zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać, na jego rzecz, cesji korzyści
wynikających z tych zobowiązań.
19.Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o
wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i
postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy toczących się w związku z realizacją umowy.
20.Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawców.
§ 11
1. Korespondencja w formie elektronicznej pomiędzy Stronami odbywać się będzie
wyłącznie
poprzez nw. adresy:
1) Zamawiający – przetargi@barglow.dt.pl;
2) Wykonawca - ……………………………….
Dokumenty/oświadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(ów) uważa się za
wiążące Strony. Korespondencję przekazaną na adresy inne niż wskazane w pkt 1)
i 2) uważa się za nieskutecznie doręczoną.
2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:
Zamawiający - …………………………………………………………………… - inspektor
nadzoru
Wykonawca - …………………………………………………………………….. – kierownik budowy
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wskazanej w ust. 2,
jeżeli
uzna,
że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy.
4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego,
winna
być
dokonana
na piśmie i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy z zastrzeżeniem, iż
aneksu nie wymaga zmiana o charakterze tymczasowym wynikającym z choroby,
bądź urlopu osoby, o której mowa w ust. 2. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje. Pozostałe zapisy stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych pod-
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miotów,
wskazanych w ofercie: nazwa innego podmiotu
………………… w zakresie:
……………… w formie: ……………………….. , odpowiada solidarnie z podmiotem,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą
wskutek
nieudostępnienia
tych
zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Wykonawca może dokonywać zmiany innego podmiotu, o którym mowa w ust. 5,
jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy
podmiot
musi
spełniać
warunki
określone
w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów na
zasadach
określonych
w art. 22a ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej
umowy.
§ 12
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie podjął realizacji prac w terminie
10
dni
od przekazania placu budowy, lub w terminie 5 dni od wezwania go przez Zamawiającego
do ich rozpoczęcia,
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie
wykonuje
prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,
3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn, a w
szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy, niż 5 dni,
4) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodu określonego
w § 7 ust. 1 pkt 1) przekroczyła kwotę 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego
niniejszą umową,
5) Wykonawca nie wykona obowiązków, o których mowa w § 10,
6) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiającego,
7) Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej
okres 20 dni,
8) Wykonawca nie przedłużył okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
w sytuacji określonej w § 9 ust. 7.
2. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej
sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić, jeżeli Zamawiający
wstrzymał wykonywanie robót na okres dłuższy, niż 30 dni, z przyczyn nieleżących
po
stronie
Wykonawcy
oświadczenie
o odstąpieniu może być wówczas złożone w terminie do 3 dni od zajścia
powyższego zdarzenia.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jeżeli wystąpią
okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a Wykonawca, nie
usunie
stanu
stanowiącego
podstawę
do zamierzonego odstąpienia, w wyznaczonym mu przez Zamawiającego, na
piśmie, terminie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących
czynności:
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1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty
odstąpienia od Umowy,
2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność
za
odstąpienie
od umowy,
3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać
do realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy,
4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.
§ 13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi
Wykonawca,
tj.: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn
leżących
po stronie Zamawiającego, bądź wstrzymania robót przez Zamawiającego,
wystąpienia
kolizji
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, konieczności zmian dokumentacji
projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na
dotrzymanie terminu zakończenia robót,
2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
3) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami,
5) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie
przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,
jeżeli
opóźnienie
przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać
wydane
oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,
7) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami
lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
8) w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych
braków
i/lub
opóźnień
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3.

4.
5.

6.

w dostawach materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji robót z przyczyn
niezależnych
od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników,
niewydolność infrastruktury kolejowej), o ile okoliczności te uniemożliwiają
prowadzenie robót, a Wykonawca dochował należytej staranności, mając na
uwadze zaplanowane terminy robót, w ich zamówieniu;
9) w przypadku wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania
wszelkich
decyzji,
zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania,
stwierdzenia
nieważności
przez właściwy organ, o ile okoliczności te mają wpływ na realizację robót.
Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6
ustawy
Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia,
Wykonawca
przedłoży
do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym
odpowiednich
wycen,
średnich
cen
publikowanych
w wydawnictwie Sekocenbud obowiązujących w kwartale poprzedzającym ten, w
którym
kalkulacja
jest sporządzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - nakładów
rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku
robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
Zmiany
umowy
w
zakresie
podwykonawcy
robót
będą
dokonane
pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu
warunków określonych odpowiednio w § 10 i 11 umowy.
Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 4, jest złożenie uzasadnionego
wniosku
przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żąda nia takiej zmiany.
Udokumentowanie wystąpienia przesłanek stanowiących podstawę zmiany
umowy,
o
których
mowa
w ust. 2 i 3 spoczywa na tej Stronie umowy, która tą zmianę zainicjowała.

§ 14
Zamawiający dopuszcza możliwość przelania wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich wyłącznie za pisemną swoją zgodą.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego,
polskiego
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 16
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści
umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z
przepisami
ustawy
z
dnia
6
września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).
§ 18
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Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych
1. Strony umowy zobowiązują się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w
związku
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy,
w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;
2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy;
3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób
otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji,
ani ich
źródła,
zarówno
w
całości,
jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie
zgody
strony
umowy,
od której pochodzą informacje;
4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji
na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji
chronionych zapisami niniejszej umowy;
5) niesporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w
związku z realizacją niniejszej umowy;
6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych
przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy
nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową;
7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u
strony
umowy,
o których strona ta poinformowała;
8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników
własnych
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:
1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie
ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony
umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od
osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów
określonych w zdaniu poprzednim;
4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek
udostępniania
tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte
są ochroną
wynikającą
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.
4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych,
ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorą-
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cych
przy realizacji umowy.

udział

§ 19
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Za mawiający a 1 Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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