
Załącznik nr 8 do SIWZ
Znak sprawy PN-03/2020

UMOWA …….

zawarta w Sulejówku, dnia ……………… 2020 roku pomiędzy: 

Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, 
z siedzibą w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 1, 05-070 Sulejówek, instytutem badawczym
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000163791, NIP 1130003109, REGON
011561862, 
jako ZAMAWIAJĄCYM
reprezentowanym przez:
Dyrektora– płk. dra inż. Pawła Swekleja 
uprawnionego do reprezentacji zgodnie z wpisem w KRS 

a

…………………………………………., 
………………………………………………., NIP: …….. REGON: ………………….

jako WYKONAWCĄ
reprezentowanym przez:

………………………………………..
(Załącznik B - ………………………)

- łącznie przywoływanymi w Umowie jako Strony lub pojedynczo Strona.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy,
w trybie  przetargu  nieograniczonego  prowadzonego  przez  Zamawiającego  pod  nr  PN-
03/2020, Biuletyn Zamówień Publicznych nr  ………. nr … - na podstawie ustawy Prawo
zamówień  publicznych,  została  zawarta  umowa  o  następującej  treści  (w  dalszym  ciągu
umowa ta będzie przywoływana jako „Umowa” bez dalszych oznaczeń).

W Umowie przywoływane są następujące akty normatywne: 
1) ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity

w Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) – dalej: ustawa Pzp,
2) ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity w Dz.U. z 2020 r. poz.

1740) – dalej: Kodeks cywilny, 
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. 2020 r. poz.

1333, ze zm.) – dalej: ustawa Prawo budowlane,
4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity w Dz. U.

z 2020 r. poz. 2015 ze zm.) – dalej: ustawa o wyrobach budowlanych,
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5) ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity w Dz.U.
z 2020, poz. 106, ze zm.) – dalej: ustawa o podatku od towarów i usług,

6) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320) – dalej: Kodeks pracy,

7) ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) – dalej:
ustawa ws. zapobiegania COVID-19, 

8) rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony  zdrowia  (Dz.U.  z  2003  r.  nr  120,  poz.  1126)  –  dalej:  rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.

9) ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U.
nr 2018, poz. 2177 z późn. zm.) - dalej: ustawa o minimalnym wynagrodzeniu.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania,  w ramach  prowadzonej
działalności  gospodarczej  inwestycję  pn.:  „  MODERNIZACJA  STANOWISKA
BADAWCZEGO  NA  TERENIE  WITPIS  –  KANAŁ  DO  BRODZENIA  NR
INWENTARZOWY  1160-291”  (dalej:  Przedmiot  zamówienia,  Inwestycja), zgodnie
z opisem  przedmiotu  zamówienia,  dokumentacją  projektową  i  ofertą  (formularzem
cenowym) Wykonawcy.

2. Opis przedmiotu zamówienia i zarazem szczegółowy zakres robót budowlanych objętych
Umową  zawarty  jest  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych  wraz ze wszystkimi załącznikami do niej (dalej: STWiOR), stanowiącej
Załącznik nr 1 do Umowy.

3. Dokumentacja techniczna - projekt budowlany stanowi Załącznik nr 2.
4. Kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzony przez

Wykonawcę,  oraz  oferta  (formularz  cenowy)  Wykonawcy  stanowią  odpowiednio
Załączniki nr 3 i nr 4 do Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed sporządzeniem kosztorysu i harmonogramu rzeczowo-
finansowego miał nieskrępowaną możliwość zapoznania się z zakresem rzeczowym robót
w terenie oraz z dokumentacją projektową Inwestycji. 
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§ 2
ZASADY WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokumentacją dotyczącą Inwestycji, wskazaną
w § 1 ust. 2-3 i nie wnosi do niej  żadnych zastrzeżeń oraz uznaje, że dokumentacja ta
jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i pozwala na pełną realizację
zamówienia publicznego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania  Umowy  zgodnie  z  jej  warunkami,  załącznikami  do  Umowy,

z warunkami  SIWZ, przepisami  prawa,  w  tym  z  zakresu  BHP, oraz  zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej; 

b) użycia przy wykonywaniu Inwestycji wyłącznie materiałów dopuszczonych do obrotu
i  stosowania  w  budownictwie,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  Prawo  budowlane;
materiały  winny  posiadać  odpowiednie  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa
lub aprobatę  techniczną,  być  zgodne  z  kryteriami  technicznymi  określonymi
w Polskich  Normach wskazanych w STWiOR,  przenoszących  normy europejskie,
normami  innych  państw  członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego
przenoszących  normy  europejskie,  europejskich  ocen  technicznych,  wspólnych
specyfikacji  technicznych,  norm  międzynarodowych,  specyfikacji  technicznych,
innych systemów referencji  technicznych ustanowionych przez europejskie organy
normalizacyjne.  W przypadku  braku  Polskich  norm  przenoszących  normy
europejskie,  norm  innych  Państw  Członkowskich  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego  przenoszących  normy  europejskie  oraz  norm,  europejskich  ocen
technicznych,  specyfikacji  technicznych  i  systemów  referencji  technicznych
uwzględnia się w kolejności:  Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie
specyfikacje  techniczne  dotyczące  projektowania,  wyliczeń  i  realizacji  robót
budowalnych oraz wykorzystania dostaw; krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe
deklaracje  właściwości  użytkowych  wyrobu  budowlanego  lub  krajowe  oceny
techniczne wydawane na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  i  na  każde  żądanie  Zamawiającego  lub
inspektora nadzoru okazać na wbudowane i zastosowane materiały: certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą wskazaną
w  STWiOR  lub  aprobatą  techniczną,  atesty,  a  po  wykonaniu  Umowy  przekazać
je Zamawiającemu.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot  zamówienia z własnych materiałów,
fabrycznie nowych.

5. Na każde żądanie  Zamawiającego (inspektora nadzoru)  Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w stosunku do materiałów używanych do wykonania Przedmiotu zamówienia
spełnianie warunków ustawy o wyrobach budowlanych.
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§ 3
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  przystąpić  do  wykonywania  Przedmiotu  zamówienia
od dnia przejęcia placu budowy.

2. Termin wykonania Umowy – 3 miesiące od daty podpisania umowy. Umowę uznaje się
za  wykonaną  przez  Wykonawcę  w  dniu  przedłożenia  Zamawiającemu  kompletu
dokumentów opisanych w § 5 ust. 2. 

§ 4
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  Umowy  Strony  ustalają  na  kwotę  netto:
……………………… zł ( ………………………… złotych).

2. Stawka podatku VAT wynosi 23% ………………………; wynagrodzenie brutto wynosi
………………………. ( ………………………… złotych).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w oparciu o kwoty określone w kosztorysie
ofertowym  wraz  z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym,  sporządzonym  przez
Wykonawcę, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.

4. W przypadku nieujęcia w kosztorysie wszystkich robót wynikających z opisu przedmiotu
zamówienia  Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  ujął  je  w  wynagrodzeniu  brutto,
o którym mowa w ust. 2 Umowy.

5. Ceny jednostkowe, określone w kosztorysie ofertowym, będą obowiązywać przez cały
okres wykonania Umowy i nie podlegają waloryzacji ani dostosowywaniu.

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zostanie on określony ponownie wg aktualnie
obowiązujących przepisów. 

7. Nie przewiduje się możliwości waloryzacji ceny. 
8. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym  i  odpowiada

zakresowi robót  wynikającemu z dokumentacji  technicznej,  a  ponadto zawiera koszty
wszystkich  robót  towarzyszących,  bez  których  wykonanie  zamówienia  byłoby
niemożliwe, w tym w szczególności: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,
organizacji  placu  budowy i  jego późniejszej  likwidacji,  kosztów utrzymania  zaplecza
budowy,  obsługi  geodezyjnej,  kosztów  związanych  z  odbiorami  wykonanych  robót,
wykonania dokumentacji powykonawczej.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie tylko w przypadku, gdy przewidziane
zamówieniem roboty  zostaną  zaniechane  w części  lub  zostaną  wykonane w inny niż
przewidziano sposób, skutkujący zmniejszeniem kosztów ich wykonania, i  zostanie to
potwierdzone pisemnym aneksem do Umowy. 

10. Wykonawca nie  może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia,  jeżeli  wykonał  prace
dodatkowe  bez  jego  zgody  i  bez  podpisania  odrębnej  umowy  (aneksu  do  niniejszej
Umowy). 

11. Bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego  Wykonawca  może  wykonać  prace
nieprzewidziane  Umową  tylko  w  przypadku,  gdy  jest  to  niezbędne  ze  względu  na
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bezpieczeństwo ludzi lub mienia lub konieczność zapobieżenia awarii. W takiej sytuacji
Wykonawca jest obowiązany powiadomić telefonicznie Zamawiającego o przystąpieniu
do ww. prac najpóźniej w chwili przystąpienia do nich. 

§ 5
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie za wykonanie Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego robót objętych Umową.

2. Faktura powinna być wystawiona zgodnie z wymogami ustawy o podatku od towarów
i usług,  w  szczególności  art.  106e;  do  faktury  powinny  być  załączone  następujące
dokumenty w oryginale: 
a)  protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 4, podpisany bez zastrzeżeń

przez  kierownika  budowy,  inspektora  nadzoru  i  upoważnionego  przedstawiciela
Zamawiającego;

b) zestawienie  wykonanych  robót  będących  podstawą do wystawienia  faktury,  wraz
z wyciągiem z harmonogramu rzeczowo – finansowego, podpisane przez inspektora
nadzoru  i  kierownika  budowy,  na  dowód  sprawdzenia  wykonania  robót  zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz kosztorysem ofertowym;

c) oświadczenia  wszystkich  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców
potwierdzające,  że  otrzymali  oni  Wykonawcy  i  odpowiednio  od  podwykonawcy
wynagrodzenie  należne  im  na  podstawie  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego
umów  (między  Wykonawcą  i  podwykonawcą  oraz  podwykonawcą  i  dalszym
podwykonawcą) wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę;

d) potwierdzenie  dostarczenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  dokumentów,
o których mowa w § 7 pkt  3 (dokumentacja  techniczna  powykonawcza oraz ew.
kosztorys powykonawczy),

e) oświadczenie o dokonaniu rozliczeń z podwykonawcami, zgodnie z § 8.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 14 dni od daty

otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury wraz z kompletem załączników, zgodnie
z ust. 2. W przypadku złożenia nieprawidłowej faktury lub niekompletnych załączników,
termin zapłaty nie biegnie do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawcy  wskazany  na  fakturze.  Zamawiający  oświadcza,  że  jest  uprawniony
do otrzymywania faktur VAT. 

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  z  wynagrodzenia  Wykonawcy
wymagalnych zobowiązań pieniężnych Wykonawcy wobec Zamawiającego.
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§ 6
OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  prawo do dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane.

2. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy
w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do
odebrania placu budowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania odbiorów wykonanych robót na zasadach
określonych w Umowie.

4. Zamawiający  wyznacza  do  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  –  ……………………
……………….

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy: 
1) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w osobie/-ach: …………………………..

6. Osoby  wskazane  w  ust.  4-5  będą  działać  w  granicach  umocowania  określonego
w ustawie Prawo budowlane.

7. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5 w trakcie trwania Umowy może nastąpić jedynie po
uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę tego faktu Zamawiającemu w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem, oraz wyrażeniu przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej.
Zamawiający  zaakceptuje  przedmiotową  zmianę  tylko  wtedy,  gdy  kwalifikacje
proponowanych nowych osób do pełnienia funkcji kierownika będą co najmniej takie, jak
wymagane w treści SIWZ.

8. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy
dokonanego na co najmniej 3 dni przed dokonaniem zmiany.

9. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4-5, nie stanowi zmiany Umowy.
10. W przypadku konieczności zmiany kierownika robót lub innych osób wskazanych przez

Wykonawcę, należy do pełnienia każdej funkcji wskazać osobę, która będzie posiadać
kwalifikacje  i  doświadczenie  zawodowe co najmniej  takie,  jak podano w SIWZ, pod
rygorem odmowy zgody na zmianę (bezskuteczności zmiany).
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§ 7
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy,  poza  obowiązkami  określonymi w innych postanowieniach
Umowy, należy w szczególności: 

1) udzielanie  Zamawiającemu  wszystkich  informacji  dotyczących  realizowanej
Inwestycji;

2) dostarczenie Zamawiającemu kompletnych i  sporządzonych zgodnie z wymogami
prawa dokumentów niezbędnych dla zawiadomienia o zakończeniu budowy, 

3) opracowanie  na  własny  koszt  dwóch  egzemplarzy  kompletnej  dokumentacji
technicznej  powykonawczej  oraz  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  kosztorysu
powykonawczego i przekazanie tych dokumentów Zamawiającemu w terminie ….
…. od daty odbioru końcowego Inwestycji, zgodnie z § 9 ust. 4,

4) przejęcie od Zamawiającego i zorganizowanie placu budowy w sposób pozwalający
na  wykonywanie  wszystkich  czynności  niezbędnych  do  właściwego  wykonania
robót, a w szczególności: 
a) zabezpieczenie,  oznakowanie  prowadzonych  robót  przez  cały  czas  trwania

realizacji zadania i ogrodzenie placu budowy,
b) odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy, 

5) współpraca ze służbami Zamawiającego i umożliwienie im w każdym czasie wstępu
na budowę w celu kontroli wykonywania Umowy,

6) umożliwienie  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  organów  nadzoru
budowlanego,  do  których  należy  wykonywanie  zadań określonych ustawą Prawo
budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych prawem, a także
innym pracownikom, których Zamawiający wskaże,

7) koordynacja prac wykonywanych przez podwykonawców,
8) zgłaszanie obiektu i robót do odbioru,
9) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,
10) zapewnienie na czas trwania robót niezbędnego stałego kierownictwa robót i nadzoru

z  wymaganymi  uprawnieniami  oraz  utrzymanie  ich  tak  długo,  jak  wymaga  tego
prawo oraz stan wykonania Inwestycji,

11) realizowanie zamówienia wyłącznie sprzętem spełniającym wymagania techniczne,
12) utrzymanie ładu i porządku na placu budowy w czasie realizacji prac,
13) likwidacja  placu  budowy  i  zaplecza  własnego  Wykonawcy  niezwłocznie  po

zakończeniu  prac,  lecz  nie  później,  niż  30  dni  od  daty  dokonania  odbioru
końcowego,

14) ubezpieczenie  budowy od ryzyka utraty  lub uszkodzenia  Przedmiotu  zamówienia
przez cały okres jego realizacji;

15) ubezpieczenie  się  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  oraz  następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych
w związku z prowadzonymi robotami w wykonaniu Umowy na sumę ubezpieczenia
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nie niższą niż 100000 zł (sto tysięcy złotych) i utrzymywanie tego ubezpieczenia,
przez cały okres trwania umowy;

16) naprawienie bądź uzupełnienie własnym staraniem i na własny koszt uszkodzonych
w  trakcie  realizacji  zamówienia  robót  bądź  urządzeń  ukradzionych  w  trakcie
obowiązywania  Umowy,  tj.  do  dnia  bezusterkowego,  protokolarnego  obioru
końcowego,

17) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 8
PODWYKONAWSTWO 

1. W  trakcie  wykonywania  Przedmiotu  zamówienia,  Wykonawca  zamierzający  zawrzeć
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  dostawy  lub
usługi jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w nin. § 8.  

2. Zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,
i przystąpienie  do  realizacji  robót  przez  podwykonawcę,  może  nastąpić  wyłącznie  po
akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. Wykonawca jest
zobowiązany  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  takiej  umowy
o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną. Niewniesienie przez
Zamawiającego  zastrzeżeń  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  ww.  dokumentów
oznacza zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo i przystąpienie
do realizacji objętych nią robót. 

3. Zamawiający  może zgłosić  w terminie  określonym w ust.  2  pisemne zastrzeżenia  do
projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,
w przypadku gdy: 

a) projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ; 
b) termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od

daty  doręczenia  Wykonawcy  faktury  lub  rachunku  za  wykonane  roboty
budowlane.

4. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  umowy
o podwykonawstwo  Wykonawca  może  przedłożyć  zmieniony  projekt  umowy
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

5. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia  Zamawiającemu  poświadczonej
za zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty  budowlane,  w terminie  7  dni  od  dnia  zawarcia  tej  umowy.  Umowa
o podwykonawstwo  będzie  uważana  za  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego,  jeżeli
Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  ww.  poświadczonej  kopii  takiej
umowy nie zgłosi sprzeciwu na piśmie z przyczyn wskazanych w ust. 3.

6. 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
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o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy, chyba że umowa o podwykonawstwo
ma wartość wyższą niż 50 000 zł.

7. Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 6, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w art.  143b ust.  2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę
kary umownej.

8. Wymagania  określone  w  ust.  1-7  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian  umowy
o podwykonawstwo.

9. Wymagania  określone  w  ust.  1-7  stosuje  się  odpowiednio  do  podwykonawcy
zamierzającego  zawrzeć  umowę o  podwykonawstwo z  dalszym podwykonawcą,  przy
czym,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę
Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  na  podwykonawstwo o  treści  zgodnej  z  projektem
umowy.

10. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę.

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należności powstałe po
dacie zaakceptowania przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi.

12. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  informuje  Wykonawcę
o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty  wynagrodzenia  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy.
Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia
tej informacji przez Zamawiającego.

14. W przypadku zgłoszenia  w terminie  uwag,  o których mowa w ust.  13,  Zamawiający
może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  na  rzecz  podwykonawcy  lub

dalszego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia

podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej
wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,
któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
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14. W przypadku dokonania  bezpośredniej  zapłaty  na rzecz  podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy
przez Zamawiającego.

§ 9
ODBIORY ROBÓT

1. Strony dokonują odbiorów:
1) robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) częściowych  –  po  zakończeniu  poszczególnych  etapów  robót  wynikających

z harmonogramu rzeczowo-finansowego;
3) końcowego  –  po  wykonaniu  Inwestycji,  tj.  gotowości  do  użytkowania  przez

Zamawiającego.
2. Gotowość  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  Wykonawca  będzie

zgłaszał  Zamawiającemu  pisemnie.  Inspektor  nadzoru  ma  obowiązek  przystąpić  do
odbioru robót w terminie do 3 dni od daty otrzymania pisma.

3. Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót  w formie
pisemnej.

4. Strony  ustalają,  że  przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  sprawdzenie  należytego
wykonania Przedmiotu zamówienia i przejęcie go przez Zamawiającego – bez istotnych
wad i gotowością do użytkowania - potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

5. W dniu wskazanym, jako dzień odbioru końcowego Wykonawca, zgodnie z art. 57 ust. 1
ustawy  Prawo  budowlane,  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  w  dwóch
kompletach  następujące  dokumenty,  niezbędne  do  dokonania  zawiadomienia
o zakończeniu budowy: 
1) oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego

z przepisami,
2) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
3) protokoły  badań  i  sprawdzeń  (w  tym  odbiory  techniczne)  oraz  atesty  na  użyte

do budowy materiały,
4) wszelkie  inne  dokumenty  niezbędne  do  zawiadomienia  o  zamiarze  przystąpienia

do użytkowania,
6. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia w terminie 7

dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu realizacji  Inwestycji  i  osiągnięciu jej
gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

7. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy w przypadku, gdy Wykonawca nie
wykonał  Przedmiotu  zamówienia  w  całości,  nie  wykonał  wymaganych  prób
i sprawdzeń lub nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
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1) nadające się do usunięcia - wówczas Zamawiający może zażądać od Wykonawcy
usunięcia takich wad, wyznaczając odpowiedni termin,

2) nie nadające się do usunięcia - wówczas, w zależności od okoliczności, Zamawiający
może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem -,

obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  odpowiednio  do  utraconej  wartości
użytkowej, estetycznej lub technicznej obiektu,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem -
zażądać wykonania wadliwie wykonanej części Przedmiotu zamówienia po raz
drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych
na zasadach określonych w Umowie,

c) w przypadku  niewykonania  w ustalonym terminie  wadliwie  wykonanej  części
Przedmiotu zamówienia po raz drugi - odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 

9. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie
14 dni, chyba że Strony postanowią inaczej. 

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  na  piśmie  Zamawiającego
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio  robót,  jako  wadliwych.  W  takim  przypadku  stosuje  się  odpowiednio
postanowienia ust. 8.

11. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu
gwarancji, powiadamiając Wykonawcę w formie pisemnej.

12. Z  czynności  odbioru  częściowego,  końcowego  i  odbioru  pogwarancyjnego  będzie
spisany  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru  oraz
terminy usunięcia stwierdzonych w tej dacie wad.

13. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym
rozpoczynają  swój  bieg  terminy  na  zwrot  (zwolnienie)  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy, o których mowa w § 12, oraz termin rękojmi i gwarancji. 

§ 10
KARY UMOWNE

1. Na  wypadek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązań  wzajemnych
Strony  zastrzegają  możliwość  żądania  kar  umownych  w  następujących  przypadkach
i wysokościach:
1) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę Umowy w terminie określonym w § 3

ust.  2  -  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  0,2%
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki;

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu szczegółowych zobowiązań, których
termin wykonania został wskazany w Umowie lub został przez Strony ustalony na
piśmie  -  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  0,1%
wynagrodzenia  netto,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.1,  za  każdy  dzień  zwłoki,
z zastrzeżeniem postanowień punktów poniższych;
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3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji -
Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  0,1  %
wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

4) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po
stronie  Wykonawcy  -  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1;

5) w  przypadku  braku  zapłaty  przez  Wykonawcę  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto należnego danemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

6) w przypadku  nieterminowej  zapłaty  przez  Wykonawcę  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę  umowną  w  wysokości  0,5  %  wynagrodzenia  umownego  brutto  należnego
danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia
w zapłacie;

7) w  przypadku  nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę  do  zaakceptowania  przez
Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  -  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę
umowną  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  umownego  brutto  należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którego umowa dotyczy;

8) w  przypadku  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  poświadczonej
za zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  –
Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10%
wynagrodzenia  brutto  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,
którego umowa dotyczy;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
mimo  żądania  zgłoszonego  przez  Zamawiającego  –  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto
należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; którego umowa dotyczy;

10) w przypadku  odstąpienia  od  Umowy przez  Wykonawcę  z  przyczyn  leżących  po
stronie  Zamawiającego  –  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4  ust.1; dla
porządku Strony ustalają,  że określona w nin.  punkcie kara umowna nie  dotyczy
przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  o  których
mowa w § 13 ust.1 pkt 1 lit. d;

11) w  przypadku  niespełnienia  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę  określonego  w  §  15  wymogu  zatrudnienia  pracowników  na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy lub innych przepisów
ustanawiających  taki  wymóg obowiązujących  w  chwili  stwierdzenia  przez
Zamawiającego  niedopełnienia  przez  Wykonawcę  tego  wymogu  –  Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych)
za każdy stwierdzony przypadek.

12



Załącznik nr 8 do SIWZ
Znak sprawy PN-03/2020

2. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
przez Stronę, druga Strona poniesie szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonej na jej
rzecz  kary  umownej,  ma  ona  prawo  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego
na zasadach ogólnych.

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty
(noty  księgowej).  Wymagalna  kara  umowna  należna  Zamawiającemu  może  zostać
potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11
GWARANCJE I ZABEZPIECZENIA

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  pisemnej  gwarancji  z  tytułu  wad  fizycznych
Przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na  roboty  budowlane  oraz  materiały
wbudowane.

3. Okres  gwarancji  wynosi  ………………..  lat.  Bieg  terminu  gwarancji  rozpoczyna  się
w dniu  następnym  po  podpisaniu  przez  Zamawiającego  protokołu  końcowego
i przekazaniu obiektu do eksploatacji (§ 9 ust. 4).

4. Z  woli  Stron,  zobowiązanie  Wykonawcy  w  zakresie  gwarancji  staje  się  skuteczne
z chwilą  podpisania  protokołu  końcowego,  o  którym  mowa  w  ust.  3),  bez  potrzeby
wydawania odrębnego dokumentu. Wykonawca może potwierdzić swoje zobowiązanie
gwarancyjne odrębnym dokumentem. 

5. W  okresie  gwarancji  Zamawiający  jest  zobowiązany  zawiadomić  Wykonawcę
w wykryciu wad na piśmie w terminie 30 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca jest
zobowiązany  usunąć  wadę  własnym  kosztem  i  staraniem  w  terminie  14  dni  od  ich
zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że Strony uzgodnią na piśmie inny termin. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich
usunięcie  osobie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy,  bez  konieczności  uzyskania
zgody sądu na wykonanie zastępcze, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. W tym
przypadku  koszty  usunięcia  wady  przez  osobę  trzecią  będą  pokrywane  w  pierwszej
kolejności  z  zatrzymanej  kwoty  złożonej  przez  Wykonawcę  tytułem  zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.

7. Okres  rękojmi  jest  równy  okresowi  gwarancji;  Zamawiający  może  wykonywać
uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 12
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Na  dzień  podpisania  Umowy  Wykonawca  wniósł  na  rzecz  Zamawiającego
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust.  2, tj.  w kwocie …………….. zł (…………………………
złotych), w formie …………….., (art. 148 ust. …. pkt … ustawy Pzp). 
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2. Zgodnie z art. 151 ustawy Pzp, kwotę odpowiadającą 30% wysokości zabezpieczenia, to
jest …………….. zł, przeznacza na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
za wady, pozostała część zabezpieczenia, tj. 70 % jej wysokości (kwota ………………
zł), stanowi zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia zgodnie z Umową.

3. W trakcie trwania  umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form wymienionych w art.  148 ust.  1 uPzp, z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujących terminach: 
1) część zabezpieczenia zapewniającą wykonanie robót zgodne z Umową – w terminie

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego zamówienia
za należycie wykonane, to jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu
odbioru końcowego bez zastrzeżeń,

2) pozostała  część  -  w  terminie  15  dni  po  upływie  ostatniego  z  okresów  rękojmi
za wady i gwarancji. 

5. Wykonawca  upoważnia  Zamawiającego  do  dysponowania  kwotą  przeznaczoną
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w celu pokrycia z niej kosztów
usunięcia  wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub  gwarancji,  w  przypadku  gdy
Wykonawca  ich  nie  usunie  w  uzgodnionym  terminie,  jak  również  innych  roszczeń
Zamawiającego z tytułu gwarancji. 

6. W przypadku odstąpienia  od Umowy przez Wykonawcę z winy i  przyczyn,  za które
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, kwota zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy będzie służyła pokryciu roszczeń Zamawiającego z tego tytułu.

7. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa
w  § 4  ust. 2, ulegnie zmianie, wówczas wartość zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, o którym mowa w ust. 1, również odpowiednio zostanie zmieniona. 

§ 13
ROZWIĄZANIE UMOWY. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie  od  uprawnień  wynikających  z  Kodeksu  cywilnego,  Stronom przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy : 

a) Wykonawca  -  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego  -  powierzy
wykonanie  robót  stanowiących  Przedmiot  zamówienia  podwykonawcy innemu
niż wskazany w Umowie (załącznikach do niej),

b) Wykonawca nie  rozpoczął  robót  w terminie  7 dni  od daty  przekazania  terenu
budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w §6
ust. 2,

c) Wykonawca przerwał  -  z przyczyn leżących po jego stronie -  realizację  robót
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;
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odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku
Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu
wykonania części Umowy, 

e) Wykonawca  wykonuje  roboty  objęte  Umową w sposób niezgodny  z  Umową,
w tym  załącznikami  do  niej,  lub  wskazaniami  Zamawiającego  (inspektora
nadzoru) i nie zmienił sposobu ani nie usunął naruszeń Umowy mimo otrzymania
od Zamawiającego pisemnego wezwania,

f) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2) Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  Umowy  w  przypadku,  gdy

Zamawiający  bezpodstawnie  odmawia  odbioru  robót  lub  podpisania  protokołu
końcowego odbioru robót. 

2. Prawo  do  odstąpienia  wygasa  z  upływem  miesiąca  od  daty  powzięcia  przez  Stronę
wiadomości  o  zaistnieniu  podstaw do odstąpienia;  dla  zachowania  terminu  wystarczy
nadanie listu poleconego zawierającego oświadczenie o odstąpieniu przed upływem tego
terminu. 

3. Odstąpienie od Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia
(wskazania okoliczności  stanowiących podstawę odstąpienia oraz powołanie podstawy
prawnej). Odstąpienie jest skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia drugiej Stronie,
chyba że oświadczenie wskazuje inną datę.

4. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  Wykonawcę  i  Zamawiającego  obciążają
następujące obowiązki szczegółowe : 
1) w  terminie  14  dni  od  daty  odstąpienia  od  Umowy  Wykonawca,  przy  udziale

Zamawiającego,  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  oraz
zakupionych  materiałów  i  urządzeń  oraz  załączy  niezbędne  dokumenty  (faktury,
rachunki) to potwierdzające, wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca  zabezpieczy  i  w  dniu  odbioru  przekaże  Zamawiającemu  przerwane
roboty  oraz  zakupione  materiały  i  urządzenia,  które  nie  mogą być  wykorzystane
przez Wykonawcę do realizacji innych robót, niż objęte Umową, na koszt tej Strony,
z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

3) Zamawiający, na zasadach określonych w Umowie, jest zobowiązany do dokonania
odbioru  robót  przerwanych  oraz  do zapłaty  wynagrodzenia  za  te  roboty,  a  także
zakupione  materiały  i  urządzenia,  które  nie  mogą  być  wykorzystane  przez
Wykonawcę do realizacji innych robót, niż objęte Umową, w razie odstąpienia od
Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, usunie
z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione i przekaże plac
budowy Zamawiającemu. 
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§ 14
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Wykonawca (kierownik budowy) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót
budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki
prowadzenia robót, w tym warunki sanitarne wynikające ze stanu epidemii COVID-19.

2. Plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.

3. W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót: 
a) które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
b) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP.

4. Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie
podlegają odrębnej zapłacie i powinny zostać wliczone w ogólne koszty robót.

§ 15
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW WYKONAWCY 

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
zatrudnienia  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  oraz  dalszego  podwykonawcę  na
podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności  w  zakresie:  robót
ogólnobudowlanych, w tym zbrojenie, betonowanie, murowanie, wykonywanie tynków,
gruntowanie, malowanie, montaż ościeżnic stalowych, wykonanie podkładów z ubitych
materiałów sypkich,  przez cały okres realizacji ww. czynności w ramach wykonywania
Przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  pracownicy  wykonujący  czynności  w  zakresie
wskazanym  w  ust.  1  będą  zatrudnieni  na  umowę  o  pracę  w  rozumieniu  przepisów
Kodeksu  pracy, w  wymiarze  czasu  pracy  adekwatnym  do  powierzonych  zadań,
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu.

3. Przed  rozpoczęciem  robót  oraz  w  terminie  7  dni  od  zaistnienia  zmiany  osób
wykonujących czynności w zakresie robót wskazanych w ust. 1 w trakcie wykonywania
Przedmiotu  zamówienia,  Wykonawca  jest  zobowiązany  złożyć  Zamawiającemu
oświadczenie  o sposobie zatrudnienia  osób wykonujących czynności,  o których mowa
w ust. 1.

4. W  trakcie  realizacji  Przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do
wykonywania  czynności  kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez
Wykonawcę,  podwykonawcę  oraz  dalszego  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na
podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania  złożenia  przez  Wykonawcę  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie

potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
5. Na  każde  wezwanie  Zamawiającego,  Wykonawca  (podwykonawca),  w  wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie,  nie krótszym niż 2 dni robocze,  przedłoży Zamawiającemu
wskazane  poniżej  dowody  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę każdej z osób, o których mowa w ust. 1: 
1) oświadczenie  Wykonawcy  (podwykonawcy)  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy

o pracę osób wykonujących czynności,  których dotyczy wezwanie; oświadczenie to
powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  (wraz  z  dokumentem
regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony);  kopia  umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak:  data  zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  wymiar  etatu  powinny  być
możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie  przez
Wykonawcę  (podwykonawcę)  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, w określonym tam
terminie  lub  niezłożenie  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  żądanych
dowodów,  o  których  mowa  w  ust.  4-5,  a  także  utrudnianie  przez  Wykonawcę
przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  w  zakresie  spełniania  wymogu
zatrudnienia - traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących  czynności  wskazane  w  ust.  1  oraz  skutkować  będzie  każdorazowo
naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 11. 

7. Dokumentacja opisana w ust. 4-5 zostanie Zamawiającemu przekazana w sposób zgodny
z Rozporządzeniem 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 2016 Nr 119, str.
1) i  spełniającym wszelkie  wymogi tego rozporządzenia,  umożliwiając  Zmawiającemu
przetwarzanie przekazanych danych osobowych. 
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8. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
Wykonawcę  lub  podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 16
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4,
5,  6  ustawy  Pzp,  przewiduje  również  możliwość  dokonywania  zmian  Umowy  także
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie
wystąpienia następujących okoliczności:
1) zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku, gdy: 

a) warunki  atmosferyczne,  odbiegające  od  typowych  dla  danej  pory  roku
uniemożliwiają  prowadzenie  robót  budowlanych,  przeprowadzenie  prób
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, co spowodowało niezawinione i niemożliwe
do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;

b)  na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały
niezawinione  i  niemożliwe  do  uniknięcia  przez  Wykonawcę  opóźnienie,  w
szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia
błędów lub wprowadzenia  zmian w dokumentacji  projektowej  lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót;

c)  wystąpiło zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub
robót  na terenie  budowy lub sąsiadujących nieruchomości  a  inspektor  nadzoru
wydał  Wykonawcy  polecenie  wykonania  robót,  usunięcia  wad  lub  podjęcia
innych  czynności  w  celu  wyeliminowania  lub  zmniejszenia  zagrożenia,  jeśli
konieczność  takiego  polecenia  wynikła  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Zamawiającego;

d) w przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu
związania  ofertą,  na  skutek  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego
(w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości
finansowe Zamawiającego i  konieczne  było podjęcie  działań  zmierzających do
zabezpieczenia  dodatkowych  środków  finansowych  umożliwiających  zawarcie
Umowy  z  Wykonawcą),  co  wpłynęło  na  skrócenie  czasu  Wykonawcy  na
wykonanie Umowy. W takim przypadku możliwe jest  wydłużenie  terminu lub
terminów  wykonania  Umowy  maksymalnie  o  czas,  jaki  minął  od  upływu
pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia Umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1)
termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej  przedmiotu w sposób należyty,  nie dłużej jednak niż o
okres  trwania  tych  okoliczności.  Wykonawca  nie  może  żądać  zwiększenia
wynagrodzenia  lub  zwrotu  innych  kosztów  bezpośrednich  lub  pośrednich
spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia w przypadku, gdy:
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2.1) zaistniała  możliwość  dokonania  zmian  technologicznych  w  szczególności
w następujących okolicznościach:
a)  jest  możliwe  osiągnięcie  wymaganego  efektu  przy  niższych  kosztach

wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych,  przy  zachowaniu  jakości  i  parametrów  technicznych
przewidzianych Umowa dla Przedmiotu zamówienia,

b) jest możliwe osiągnięcie wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
niż  przewidziane  Umową  rozwiązań  technicznych  lub  materiałowych,
zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne Przedmiotu
zamówienia lub skracających termin realizacji Umowy,

c) pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające
na  poniesienie  niższych  kosztów  realizacji  Przedmiotu  zamówienia  lub
kosztów jego eksploatacji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

d)  pojawiła  się  nowsza  technologia  wykonania  zaprojektowanych  robót
pozwalająca  na  skrócenie  czasu  realizacji  Inwestycji  lub  kosztów  jej
wykonania,  jak  również  kosztów  eksploatacji  wykonanego  Przedmiotu
zamówienia,

e)  wystąpiła  konieczność  zrealizowania  Przedmiotu  zamówienia  przy
zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych/technologicznych,  niż
wskazane  w  Umowie  i  załącznikach  do  niej  (dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót),  w  sytuacji,  gdyby
zastosowanie przewidzianych Umową rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu zamówienia,

f)  wystąpiła  konieczność  zrealizowania  Przedmiotu  zamówienia  przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu
na zmiany obowiązującego prawa,

g)  wystąpiła  konieczność  wykonania  robót  oraz  usunięcia  wad  w  celu
zmniejszenia  zagrożenia  z  powodu  zdarzenia  wpływającego  na
bezpieczeństwo  życia,  zdrowia,  mienia,  lub  robót  na  terenie  budowy,  lub
sąsiadujących  nieruchomości  a  inspektor  nadzoru  wydał  Wykonawcy
polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt
2) ppkt 2.1) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania robót, zmiana
materiałów lub technologii, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie
zakresu robót objętych Umową lub zmiana wynagrodzenia.

2.2) Nastąpiła zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy
pomocy których Wykonawca realizuje  Przedmiot  zamówienia,  na inne osoby
spełniające warunki określone w SIWZ, niezależna od Wykonawcy.

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT,
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c) zmiana  przepisów  podatkowych  w  zakresie  wystawiania  faktur,  powstawania
obowiązku podatkowego itp.,

d) zmiana  zakresu  Przedmiotu  zamówienia  w  wyniku  rezygnacji  przez
Zamawiającego z realizacji  jego części  wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja  Inwestycji  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  inne
podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany Umowie zostaną ograniczone
do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub
usług lub dostaw,

h) zmiana w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit.
a),  d),  e),  f)  możliwa  jest  w  szczególności  zmiana  sposobu  wykonania,  materiałów
i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit.  b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy.
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze
zmianą  sposobu,  zakresu  świadczenia  lub  przepisów  prawa,  odpowiednia  zmiana
rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia.

2. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na
które  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę,  nie  stanowią  one  jednak  zobowiązania  do
wyrażenia takiej zgody.

3. Zamawiający  przewiduje  również  możliwość  dokonywania  nieistotnych  zmian
postanowień  Umowy,  które  nie  dotyczą  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano
wyboru Wykonawcy.

4. Nie stanowi zmiany Umowy:
a) zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);
b) zmiana danych teleadresowych.

5. Strona występująca o zmianę Umowy zobowiązania jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę Umowy musi być wyrażony
na piśmie.

6. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
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§ 17
KLAUZULA COVID -19 

Obowiązki informacyjne Stron i możliwości zmiany treści Umowy w związku z
przeciwdziałaniem lub wystąpieniem COVID-19 

(na podstawie art. 15r ustawy ws zapobiegania COVID-19)

1. Strony  niezwłocznie,  wzajemnie  informują  się  o  wpływie  okoliczności  związanych
z wystąpieniem COVID-19 mających wpływ na należyte wykonanie Umowy, o ile taki
wpływ wystąpił lub może wystąpić.

2. Strony  potwierdzają  ten  wpływ,  dołączając  do  informacji,  o  której  mowa  w  ust.  1,
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności  pracowników lub  osób  świadczących  pracę  za  wynagrodzeniem  na

innej  podstawie  niż  stosunek  pracy,  które  uczestniczą  lub  mogłyby  uczestniczyć
w realizacji zamówienia;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia  państwowego  wojewódzkiego  inspektora  sanitarnego,  w  związku
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń lub  decyzji  wydanych przez  wojewodów, ministra  właściwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
wydanych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) innych  okoliczności,  które  uniemożliwiają  bądź  w  istotnym  stopniu  ograniczają
możliwość wykonania Umowy;

6) okoliczności,  o  których  mowa  w  pkt  1-5,  w  zakresie  w  jakim  dotyczą  one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

3. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną
z realizacją Umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów,
o których  mowa w ust.  2  pkt  1-5,  składa  się  dokumenty  wydane  przez  odpowiednie
instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców.

4. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających  wpływ  okoliczności  związanych  z  wystąpieniem  COVID-19  na
należyte wykonanie Umowy. 

5. Strona, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.
2  i  3,  w  terminie  14  dni  od  dnia  ich  otrzymania,  przekazuje  drugiej  Stronie  swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w
ust.  1,  na  należyte  jej  wykonanie.  Jeżeli  Strona  otrzymała  kolejne  oświadczenia  lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

6. Zamawiający,  po stwierdzeniu,  że okoliczności  związane  z  wystąpieniem COVID-19,
o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie Umowy, może w uzgodnieniu
z Wykonawcą dokonać zmian Umowy bądź poprzez skorzystanie z rozwiązań opisanych
w § 16 (Zmiana umowy) bądź poprzez: 
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1) zmianę  terminu  wykonania  Umowy  lub  jej  części,  lub  czasowe  zawieszenie
wykonywania Umowy lub jej części,

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%
pierwotnej  wartości  Umowy,  a  Wykonawca  udokumentuje  przyczyny  wzrostu
wynagrodzenia,  przedkładając  Zamawiającemu  opis  skalkulowania  oferty  złożonej
w postępowaniu,  opisze  jakie  konkretnie  uwarunkowania  związane  z  COVID  -19
powodują,  że  założona  kalkulacja  jest  nieaktualna  i  przedstawi  stosowne  dokumenty,
w tym także takie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. W  razie  dokonania  zmiany  Umowy,  jeżeli  zmiana  ta  obejmuje  część  zamówienia
powierzoną  do  wykonania  podwykonawcy,  Wykonawca  i  podwykonawca  uzgadniają
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania
tej  umowy  przez  podwykonawcę  nie  będą  mniej  korzystne  niż  warunki  wykonania
niniejszej Umowy, zmienionej zgodnie z ust. 6.

8. Przepisy  ust.  7  stosuje  się  do  umowy  zawartej  między  podwykonawcą  a  dalszym
podwykonawcą.

9. Jeżeli  w  okresie  trwania  Umowy  zostaną  wprowadzone  nowe  przepisy  prawa
powszechnie  obowiązującego,  które  umożliwiać  będą  zmianę  Umowy,  Strony  mogą
w drodze porozumienia dokonać jej zmiany, poprzez wprowadzenie do niej wszystkich
bądź tylko wybranych rozwiązań opisanych w takich przepisach.

§ 18
SIŁA WYŻSZA

1. Strona  nie  ponosi  odpowiedzialności  względem  drugiej  Strony  za  niewykonanie  lub
nienależyte  wykonanie  zobowiązań  wynikających  z  Umowy,  jeżeli  niewykonanie  lub
nienależyte wykonanie jest skutkiem okoliczności zewnętrznych, na których wystąpienie
Strona nie miała żadnego wpływu i których nie mogła uniknąć ani im zapobiec, ani też
nie mogła ich wystąpienia przewidzieć w chwili podpisania Umowy, przy zachowaniu
należytej staranności (Siła Wyższa). 

2. Przez okoliczności Siły Wyższej, dla potrzeb tej Umowy, rozumie się w szczególności:
zamieszki, rozruchy, katastrofy naturalne, wprowadzony przez uprawnione władze stan
nadzwyczajny,  wojnę,  akty  normatywne,  decyzje  administracyjne  wydane  przez
uprawnione organy administracji publicznej, w tym także mające na celu zapobieżenie
lub usunięcie (zmniejszenie rozmiaru) skutków wystąpienia Siły Wyższej. 

3. Strona, która powołuje się na przeszkodę w wykonaniu lub należytym wykonaniu Umowy
z  powodu  Siły  Wyższej,  jest  zobowiązana  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w
terminie 14 dni od jej wystąpienia, powiadomić drugą Stronę o takich okolicznościach
oraz ich przyczynie. Strony niezwłocznie ustalą zakres i sposób realizacji Umowy, w tym
odpowiednie  przesunięcie  terminów,  jeśli  okażę  się  to  konieczne.  Strona  zgłaszająca
okoliczności  Siły  Wyższej  jest  zobowiązana  kontynuować  wykonywanie  zobowiązań
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wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, jest też zobowiązana
poszukiwać racjonalnych alternatywnych sposobów zrealizowania zakresu Umowy, jaki
nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 

4. W przypadku, gdy spowodowane Siłą Wyższą przeszkody w wykonywaniu lub należytym
wykonywaniu zobowiązań umownych będą trwać nieprzerwanie przez okres 60 dni lub
dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnych uzgodnień rozwiązać Umowę bez skutków,
które Umowa lub prawo wiąże z odpowiedzialnością za rozwiązanie Umowy z powodu
jej  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania,  i  bez  nakładania  na  żadną  ze  Stron
dalszych zobowiązań. 

5. Rozliczeniu  podlega  jedynie  faktycznie  i  prawidłowo  zrealizowana  część  Przedmiotu
zamówienia; w protokole inwentaryzacyjnym zostanie opisany zakres, w jakim Umowa
została zrealizowana.

6. Postanowienia nin. § 18 nie dotyczą epidemii COVID-19, której wpływ na wykonanie
Umowy został uregulowany całościowo w § 17 (Klauzula COVID-19). 

§ 19
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH.

WEJŚCIE NA TEREN WOJSKOWY
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 

1. Wykonawca przyjmuje  do wiadomości,  że wykonanie umowy odbywać się będzie na
terenie kompleksu wojskowego, i zobowiązuje się stosować do wszelkich zaleceń i żądań
ze  strony  Zamawiającego,  odnoszących  się  do  zasad  wchodzenia  i  przebywania  na
terenie tego kompleksu.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów wewnętrznych obowiązujących na
terenie należącym do Zmawiającego, gdzie będzie realizowany przedmiot zamówienia,
a w szczególności:
a) posiadania przez pracowników Wykonawcy przepustek  upoważniających do wejścia

na teren, a po zakończeniu realizacji umowy do ich rozliczenia;
b) wcześniejszego uzgodnienia dostępu do terenu po godzinach pracy;
c) przebywania  pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

dostęp  do  innych  miejsc  /pomieszczeń,  do  których  jest  konieczny  w  celu
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi być uzgodniony
przez Wykonawcę z przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Wykonawca oraz jego pracownicy przed przystąpieniem do realizacji  umowy zostaną
przeszkoleni przez Zamawiającego z zakresu funkcjonowania systemu przepustkowego.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z wykonywaniem przez
niego  umowy  istnieje  prawdopodobieństwo  kontaktu  z  innymi  wykonawcami
świadczącymi  usługi  bądź  inne  czynności  na  rzecz  Zamawiającego.  Zasady  kontaktu
z takimi innymi wykonawcami określone zostały w załączniku do Decyzji Nr 145/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zasad postępowania
w  kontaktach  z  wykonawcami  (Dz.  Urz.  Min.  Obr.  Nar.  poz.  157).  Wykonawca
zobowiązany  jest  ściśle  przestrzegać  zapisów Decyzji  Nr 145/MON Ministra  Obrony
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Narodowej  z  dnia  13  lipca  2017  roku  w sprawie  zasad  postępowania  w  kontaktach
z Wykonawcami. 

5. W przypadku, gdy pracownikami Wykonawcy wyznaczonymi do realizacji zamówienia
są obcokrajowcy, wymagane jest uzyskanie zgody na wejście na teren Zamawiającego
zgodnie  z  Decyzją  Nr  19/MON  Ministra  Obrony  Narodowej  z  dnia  24.01.2017r.
w sprawie  planowania  i  realizowania  przedsięwzięć  współpracy  międzynarodowej
w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18).  Zgłoszenia dokonuje
Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca powinien skalkulować czas
niezbędny  na  uzyskanie  zgody  przed  przystąpieniem  do  realizacji  zamówienia.
W  przypadku  uzyskania  negatywnej  opinii  na  temat  pracownika  przeznaczonego  do
realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go inną osobą. 

6. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania
przepisów ustawy z  dnia  5  sierpnia  2010 r.  o  ochronie  informacji  niejawnych  (tekst
jednolity  Dz.  U.  z  2019,   poz.  742)  oraz  przepisów wykonawczych  do  ustawy oraz
procedur  bezpieczeństwa  obowiązujących  u  użytkownika  w  związku  z  realizacją
przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w całości lub w części ze skutkiem
natychmiastowym  w  przypadku  zawinionego  podjęcia  działań  lub  zaniechań  przez
Wykonawcę lub osoby, z pomocą których będzie on wykonywał swoje zobowiązania
umowne,  jak również osoby, którym wykonanie tych zobowiązań powierzył,  które to
działania  lub  zaniechania  byłyby  sprzeczne  z  ustawą,  o  której  mowa  w  ust.  6,  lub
zasadami wynikającymi z decyzji, o których mowa w ust. 4-5, lub  naruszały pozostałe
postanowienia niniejszego paragrafu. 

8. Pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do realizacji zamówienia, przed wejściem na teren
Zamawiającego będą zobowiązani do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ).

§ 20
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 
1) Zamawiający: Włodzimierz Kupicz, tel. 603 045 603, 

e-mail: Wlodzimierz.Kupicz@witpis.eu  
2) Wykonawca: ………………………………..

2. Zmiana osób wymienionych wyżej wymaga uprzedniego zgłoszenia drugiej Stronie na
piśmie, z 3-dniowym wyprzedzeniem; zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy. Wszelkie
zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

3. W  sprawach  bieżącego  wykonywania  Umowy,  wymagających  współdziałania  Stron
formą wystarczającą dla kontaktów jest poczta elektroniczna lub telefoniczna, z adresami
wskazanymi w ust. 1.

4. W  sprawach  nieuregulowanych  Umową  stosuje  się  przepisy  prawa  powszechnie
obowiązującego,  w  tym  w  szczególności  Kodeksu  cywilnego,  ustawy  Pzp,
z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących wzajemne prawa i obowiązki stron
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umowy o zamówienie publiczne w związku epidemią COVID-19, zawartych w ustawie
przywołanej w § 17. 

5. Wszelkie  spory  pozostające  w  związku  z  zawarciem  lub  wykonaniem  Umowy,
w przypadku  nieosiągnięcia  porozumienia  przez  Strony  będą  rozstrzygane  przez  sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Każda  ze  Stron  zobowiązuje  się  powiadomić  niezwłocznie  drugą  Stronę  o  zmianie
danych  adresowych,  pod  rygorem  skuteczności  doręczenia  pisma  przesłanego  na
dotychczasowy adres. Wysłanie pisma na adres Strony, w przypadku jego niepodjęcia,
wywołuje  skutek  doręczenia  z  dniem  powtórnej  awizacji.7.  Umowę  sporządzono
w trzech  egzemplarzach,  w  dwóch  egzemplarzach  dla  Zamawiającego  i  jednym  dla
Wykonawcy. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
Załącznik  A  -  wyciąg  z  decyzji  MON  nr  2080  z  dnia  26.08.2020  r.  (dot.  reprezentacji
Zamawiającego)
Załącznik B - …………… (dot. reprezentacji Wykonawcy)
Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa 
Załącznik nr 3 - Kosztorys wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym
Załącznik nr 4 - Formularz cenowy Wykonawcy
Wykonawca  podpisem  pod  Umową  potwierdza  fakt  otrzymania  egzemplarzy  wszystkich
załączników do Umowy.
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	a) projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
	5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Umowa o podwykonawstwo będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. poświadczonej kopii takiej umowy nie zgłosi sprzeciwu na piśmie z przyczyn wskazanych w ust. 3.

