
WZÓR - UMOWA Nr SIR - 2512-2/2020
Załącznik Nr 6

zawarta w dniu ...........................r. pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Rzeszowie Plac Sreniawitów 3. zwanym 
w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Małgorzatę Niedzielską - Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie
a : ....................................................................................................................................................

konto bankowe Wykonawcy:....................................
zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
1..................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY
§1

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
Dz.U.2019. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: 
„Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
BUDYNKU SĄDU REJONOWEGOW DĘBICY PRZY UL. SŁONECZNEJ 3 -  dokończenie 
robót budów lanych dotychczas nie wykonanych zgodnie z Szczegółowym Protokołem 
Inwentaryzacji na dzień 22.06.2020r.”, Do wykonania pozostały: roboty wewnętrzne i zewnętrzne 
m.in.: ścianka HPL w WC na I-piętrze. obłożenie schodów zewn. płytkami, altana śmietnikowa, 
ławki, śmietniki i odnowienie istniejącego ogrodzenia oraz w' zakresie instalacji niskoprądowych: 
CCTV( kamen ). kontrola dostępu, instalacja SSWiN i instalacja LAN.
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy.
W/w roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wy konania i odbioru robót budowlanych pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu
Rejonowego w Dębicy przy ul. Słonecznej 3 na dz. Nr 33/5, 17/6 obr. 1....." opracowanej przez
GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. ul. Pamiątkowa 2/37, 61-512 Poznań wraz ze wszystkimi 
zmianami, która stanowi integralną część Załącznika nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z 
pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 750/2015 z dnia 20.10.2015r. oraz Decyzja nr 738/2016 z dnia 
26.10.2016r. i 1 )ecyzja nr 1007/2018 z dnia 05.12.2018r.
Przedmiar robót został załączony pomocniczo.

Powyższe prace są objęte następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV):
Główny przedmiot- 45216112-2- Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 i \ nkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 kładzenie płytek
32421000-0 okablowanie sieciowe
32420000-3 urządzenia sieciowe
32333200-8 kamery video
34928480-6 pojemniki i kosze na odpady i śmieci
39113600-3 ławki



Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy (Przedmiotu zamówienia) 
stosowanie do art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników według 
poniższych zasad:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności bezpośrednio 
związanych z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych, tj.:
• rozbiórkowych
• tynkarskich
• malarskich
• płytkarskich
• montażowych
• instalacyjnych w zakresie instalacji teletechnicznych
Wymóg nie dotyczy osób wskazanych w: par. 6 ust. 4 do pełnienia funkcji kierownika budowy i 
robót, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 

dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) 
czynności w trakcie realizacji zamów ienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
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. imion i nazwisk tych osób. rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w7 imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamaw iający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 
§ 10 umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wy konawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wy konawcę lub 
podwykonawcę. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.



TERMINY REALIZACJI
§2

1. Rozpoczęcie robót: do 5 dni od daty podpisania umowy, po przekazaniu frontu robót.
2. Wymagan\ termin zakończenia robót: 2 miesiące od daty podpisania umowy jednak nie
później niż do dnia 17.12.2020r.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
umowne brutto (tj. wynagrodzenie ryczałtowe brutto) zgodnie z ceną ofertową brutto zawartą
w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do umowy) w wysokości:................................zł,
słownie............................................., w tym wartość netto w wysokości: ............................ zł
oraz podatek VAT ( ..........% ) w wysokości............................... zł.

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie umowne brutto obejmuje wszystkie koszty 
związane /  realizacją przedmiotu umowy.

3. Dopuszcza się wypłatę wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty na 
podstawie faktur częściowych oraz jednej faktury końcowej. Wartość faktur częściowych 
wyniesie nie więcej niż 80 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy.

4. Podstawą do wystawienia faktur będą Protokoły odbiorów (częściowe i końcowy), podpisane 
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę. Zamawiający może odmówić odebrania 
przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia niezgodności jego wykonania z umową.

5. Zaplata faktury nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru, przelewem na 
wskazane u umowie konto bankowe Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 6 -  
14.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego 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, biorącemu udział w realizacji odebranych robót -  zgodnie z zapisami 
§ 9 niniejszej umowy.

7. Począwszy od wystawienia pierwszej faktury częściowej za odebrane roboty budowlane, 
w których wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie płatności faktury 
oryginał oświadczenia każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców - zgodnie ze 
wzorem oświadczenia, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy - potwierdzającego zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w § 3 ust. 7. wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane wr części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę



dowodów zapłaty, o których mowa w § 3 ust. 7, nie biegną terminy określone 
w postanowieniach niniejszej umowy dotyczące warunków płatności w stosunku do 
Wykonawcy, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są robole budowlane, lub 
który zawali 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 zamówienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 3 ust. 9, obejmuje w \ łącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 3 
ust. 9. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag. nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa § 3 ust. 12, 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.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 9. Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 9 lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego.

16. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z. tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964r. -  Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

OŚWIADCZENIA STRON
§4

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



1.2. podczas wykonywania robót oraz w toku odbiorów robót reprezentować go będzie Inspektor 
Nadzoru Budowlanego.

2. Wykonawca oświadcza, że:
2.1. zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych (Załącznik Nr 1 do umowy) i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz 
że jest ona prawidłowa i wystarczająca do należytego wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy,

2.2. posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny oraz dysponuje odpowiednim 
personelem i doświadczeniem dla wykonania przedmiotu umowy,

2.3. ma wystarczającą wiedzę dotyczącą obiektu, na którym ma być wykonywany przedmiot 
umowy i uznaje, że istnieją warunki pozwalające na prawidłowe wykonanie robót 
wchodzących w' zakres przedmiotu umowy za wynagrodzeniem i w terminie ustalonym 
w umowie.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§5

Zamawiające zobowiązany jest do:
1. udostępnienia frontu robót na czas wykonywania robót,
2. dokonania odbioru prawidłowo wykonanych robót
3. zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w § 3 umowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§6

Wykonawca:
1. zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacja 

projektowa, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik Nr 1 
do umowy ) oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2. podejmuje się wykonać przedmiot umowy bez zakłócania normalnej pracy Sądu. w tym po 
godzinach pracy Sądu. po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,

3. odpow iada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy.
4. zapewni stały nadzór nad robotami budowlanymi w osobach:

4.1. Pan/Pani ........................................................- kierownik budowy posiadający
uprawnienia budowlane bez ograniczeń nr ............... w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń.
4.2. Pan/Pani.............................................................. - kierownik robót posiadający
uprawnienia budowlane bez ograniczeń nr............. ................ w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5. zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub 
mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym o wszczęciu wobec niego 
postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego, upadłościowego lub innego

6. zobowiązuje się po zakończeniu robót uporządkować teren robót i przekazać go 
Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,

7. ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp i p.poż. 
w czasie w ykonywania prac,

8. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe 
podczas realizacji umowy,



9. nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z umowy, 
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

10. Zobowiązuje się do zapoznania się ze sposobem wykonania obowiązku informacyjnego 
przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie wg 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 (Dz. U. UE.L.2016.119.1) zwanego w skrócie „RODO”, 
zamieszczonego na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
http://rzeszow.so.gov.pl/, w zakładce „Ochrona danych osobowych’'.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§7

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ............... zł
to jest 5% wynagrodzenia umownego brutto, słownie: ......................................................
w formie - ...........................................

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną z poniższych form, z zastrzeżeniem, że zmiana formy zabezpieczenia będzie 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości:
2.1. pieniądzu;
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -  

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2.3. gwarancjach bankowych;
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
jednak z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartości i pod 
warunkiem zaakceptowania jej treści przez Zamawiającego.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7. służy pokryciu 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 
umowy.

4. Część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty wymienionej w ust. 1 /ostanie zwrócona 
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane należycie, co nastąpi w drodze podpisania 
przez obie strony protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

5. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia służy zabezpieczeniu roszczeń z. tytułu rękojmi za wady 
i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady.

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat. zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat. z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawc\ do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7. następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.

http://rzeszow.so.gov.pl/


RĘKOJMIA I GWARANCJA
§8

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy zrealizowane roboty budowlane mają 
wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu 
rękojmi zarowno za wady fizyczne robót budowlanych istniejące w czasie odbioru, jak i za 
wady fizyczne robót budowlanych powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn istniejących 
w chwili odbioru.

2. Niezależnie od rękojmi. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości
w zakresie zastosowanych materiałów i produktów oraz wykonanych robót budowlanych na 
okres ........... miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
0 którym mowa w § 3 ust.4 .

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad. które ujawnią się w okresie gwarancji jakości
1 rękojmi za wady. W przypadku materiałów i produktów, gdy usunięcie wady nie jest 
możliwe Wykonawca dostarczy w miejsce wadliwych materiałów i produktów -  materiały 
i produkty wolne od wad.

4. W zakresie udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia
do usuwania wad. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od 
Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o ich wystąpieniu. Usunięcie wady winno nastąpić 
w terminie wyznaczonym przez. Zamawiającego. Zawiadomienie o wystąpieniu wad może 
zostać przestane faksem lub drogą elektroniczną na adres............................ .

5. Jeżeli w w \ konaniu obowiązków określonych w ust. 1 - 4 powyżej Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast materiałów lub produktów wadliwych -  materiały lub produkty 
wolne od wad albo dokonał istotnych napraw', termin gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od 
chwili dostarczenia materiałów lub produktów wolnych od wad lub dokonania naprawy.

6. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający, niezależnie od 
uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi, jest uprawniony do powierzenia wykonania 
usunięcia wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania 
jakichkolwiek upoważnień sądowych do zastępczego usunięcia wad, z zachowaniem prawa 
do kary umownej określonej w §10 niniejszej umowy. Obowiązek usunięcia wady lub 
poniesienia kosztów wykonania zastępczego obciąża Wykonawcę niezależnie od wysokości 
związanych z. tym kosztów.

7. W przypadku ujawnienia wad w trakcie realizacji robót budowlanych. Zamawiający ma 
prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy, przy czym jeżeli 
dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób. badań, odkryć lub ekspertyz itp.. 
to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 
W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach budowlanych nie wystąpiły. 
Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu 
kosztów.

8. Okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 5 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego bez zastrzeżeń.

PODWYKONAWCY
§9

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy zgodnie ze 
złożoną w toku postępowania ofertą.



Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona: w całości osobiście* / przy udziale 
następujących podwykonawców*
* niepotrzebne skreślić

którym powierzy wykonanie poniżej wyszczególnione części zamówienia:

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za całość wykonanych 
robót budowlanych, jak również za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót 
budowlanych wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
zamówienia na roboty budowlane. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

3. Zmiana podwykonawcy:
a) Jeżeli w trakcie trwania umowy Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować 

z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określom ch w art. 22a ust. 
1 ustawy Pzp. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w' stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. Jeśli Wykonawca nie wykaże powyższego faktu. Zamawiający 
będzie miał prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

b) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
następuje w trakcie jego realizacji. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawd 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. lub oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Zmiana podwykonawcy może nastąpić na podstawie §12 ust. 3 niniejszej umowy.
4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub robot) budowlanej,

b) zakres robót określony w’ umowie o podwykonawstwo ściśle odpowiada części 
zamówienia określonego w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady nie może 
być krótszy niż okres odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego,

d) wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
za wykonanie zakresu robót zleconego przez Wykonawcę nie może przekraczać 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie tego zakresu robót wynikającego 
z niniejszej umowy,

e) termin wykonania robót określony w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 
niż wynikający z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,



f) sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi być zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 oraz umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać:
a) postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego

podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
Podwykonawcy,

b) postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego 
rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwy konawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo. której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowiane. do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem urnowy.

8. Zamawiający, w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo. której przedmiotem są roboty 
budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu tej umowy 
o podwykonawstwo. której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony ust. 4 lit. a) niniejszego 

paragrafu
Niezgłoszenic w tym terminie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo. której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia jednak nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
W tym przypadku przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy 
o podwykonawstwo.

10. Zamawiający, w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowiane. 
zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 
Niezgłoszenie w tym terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo. której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
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. /  wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości



umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
W tym przypadku przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy
0 podwykonawstwo.

12. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 4 lit.a) niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia /  terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta zaakceptowana 
przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub może usunąć takiego podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

15. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub inna istotna zmiana tej umowy. w tym zmiana 
zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 
określonym w niniejszym paragrafie umowy.

16. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo 
sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a 
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo -  tłumaczenie przysięgłe umowy na język 
polski.

17. Przepisy § 9 ust. 4 - 16  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o pod wy konawstwo.
18. Przepisy tego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego. Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

19. W przypadkach, o których mowa w art,143d ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w' art. 143b ust.5 i 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem 
kopię umowy o podwykonawstwo.

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
§

Wysokości kar umownych:
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umowTiego 
(określonego w z § 3 ust. 1 umowy) za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku zwłoki w usunięciu zgłoszonej wady. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (określonego w § 3 ust. 1 umowy) za 
każdy dzień zwłoki.

3. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu 
kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (określonego w § 3 ust. 1 
umowy).



4. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budow lane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
(określonego w § 3 ust. 1 umowy).

5. Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (określonego 
w § 3 ust. 1 umowy).

6. Z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca 
zobowiązań) jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego (określonego w § 3 ust. 1 umowy).

7. Za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w § 1 ust. 1 
umowy, w związku z realizacją zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
1 000 zł za każdy taki przypadek.

8. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (określonego 
w § 3 ust. I umowy).

9. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
(określonego w7 § 3 ust. 1 umowy).

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty 
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego wraz z fakturą lub rachunkiem.

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w/w kar umownych z przysługującego mu od 
Zamawiającego wynagrodzenia umownego z tytułu wykonania przedmiotu umowy, nawet 
jeśli potrącane wierzytelności nie są jeszcze wymagalne.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§11

Oprócz przypadków wymienionych w treści art. 145 ustawy Pzp oraz w7 § 3 ust. 15 i w § 9 ust. 3
lit. a) umowy stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
1.1. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.
1.2. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy7, gdy:
2.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 

w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 
umowie.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:

4.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.



4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

4.3. Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności zobowiązany jest do:

5.1. Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia.

5.2. Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

wedle swojego wyboru, dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci wynagrodzenie za 
wykonane i odebrane roboty, bądź nakaże Wykonawcy przywrócenie stanu poprzedniego. 
Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której 
mowa w § 10 ust. 8 niniejszej umowy.

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy procentowego 
zaawansowania wykonania tej części robót w odniesieniu do wartości całego zamówienia 
z uwzględnieniem cen i stawek zawartych w kosztorysie (Załącznik nr 3 do umowy).

EWENTUALNA ZMIANA UMOWY 
§12

Poza przypadkami opisanymi w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza się możliwość zmiany
postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Wysokości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług.
2. Osób funkcyjnych wskazanych w ofercie, biorących udział w realizacji zamówienia 

w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: śmierć, choroba, ustanie 
stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, rezygnacja z dalszego udziału w realizacji 
zamówienia, nienależyte wykonywanie obowiązków - pod warunkiem zapewnienia 
zastępców posiadających kwalifikacje wymagane w SIWZ. Kwalifikacje te muszą 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust.l ustawy Pzp, w zakresie opisu warunku dotyczącego dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W powyższej sytuacji w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba funkcyjna 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.
Niniejsza zmiana może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia umownego określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy ale nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

3. Zmiany podwykonawcy:
a) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w' art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu - pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie



mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.

b) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. lub oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw' wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

c) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia. Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Niniejsze zmiany mogą spowodować zmniejszenie wynagrodzenia umownego określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy ale nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

4. Zmiany zapisów umowy spowodowanych obowiązywaniem nowych lub/i zmienionych 
regulacji prawnych lub wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzonych w życie 
i koniecznych do stosowania po dacie zawarcia umowy wywołujących potrzebę zmiany 
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
Niniejsza zmiana może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia umownego określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy ale nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

5. Parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych materiału, produktu lub jego części 
zaoferowanego w ofercie - tylko w przypadku zaprzestania jego produkcji lub wycofania 
z rynku. Wókonawca musi wykazać na piśmie, że pomimo zachowania należytej staranności 
nie mógł uzy skać takiej informacji do czasu złożenia oferty. Zamienny materiał, produkt lub 
jego część powinny posiadać parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze, niż 
zaoferowane w ofercie i spełniać wymagania SIWZ.
Niniejsza zmiana może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia umownego określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy ale nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

6. Zmiany części zamówienia, którą Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom -  
w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili składania oferty tylko wtedy, kiedy 
wykonawca przewidział w ofercie powierzenie części zamówienia podwykonawcom. 
Niniejsza zmiana może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia umownego określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy ale nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Powyższe zmiany umowy inicjowane są na pisemny wniosek jednej ze stron. Wniosek
w sprawie proponowanej zmiany musi zawierać:
- opis zmiany
- uzasadnienie zmiany wraz z załączeniem odpowiednich oświadczeń lub/i dokumentów 

potwierdzających celowość, konieczność lub/i prawidłowość takiej zmiany
- czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin realizacji zamówienia.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i muszą być sporządzone w formie
pisemnego aneksu do umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem
nieważności.

ROZWIĄZANIE UMOWY
§13

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności zawartych w art. 145a ustawy Pzp:



1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1 b, ld i 1 e:
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE 
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

ZACHOWANIE POUFNOŚCI ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 14

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnic) i nieujawniania 
osobom nieuprawnionym, jakichkolwiek informacji czy danych uzyskali) cli w związku lub 
przy okazji wykonywania umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań mających na celu 
zachowanie poufności przez osoby które będą brały udział w wykonaniu Umowy. 
Informacje objęte poufnością, niezależnie od sposobu ich udostępnienia czy utrwalenia, 
mogą być wykorzystane wyłącznie dla wykonania umowy'.

3. W przypadku, gdy strona zostanie zobowiązana do ujawnienia informacji, objętych 
poufnością w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego 
praw a, strona ta zobow iązana jest uprzedzić drugą stronę, o nałożonym na nią obow iązku.

4. W razie powzięcia przez stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objętych 
poufnością zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w celu 
umożliwienia jej podjęcia stosownych środków zapobiegawczych.

5. Obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony w1 czasie i trwa także po wykonaniu 
umowy.

6. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz nie jest 
wymagane, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7. Strony oświadczają, że dane osobowe udostępnione podczas i w związku z realizacją 
niniejszej umowy będą przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami 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 dyrektyw'y 95/46 W E (RODO) oraz 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 20U> r. poz. 1781 t.j.) 
w celu realizacji niniejszej umowy.

8. Strony zgodnie oświadczają, że dane osób fizycznych, które będą brały udział w wykonaniu 
niniejszej umowy, w szczególności pracowników, współpracowników, reprezentantów, osób 
do kontaktu udostępnione w Umowie lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem 
przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron, celem realizacji 
niniejszej Umowy. Każda ze Stron otrzymujących dane osobowe od drugiej Strony będzie 
ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 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) -

9. Strony zobowiązującą się wzajemnie do poinformowania wszystkich osób fizycznych, które 
będą brały udział w wykonaniu Umowy, w szczególności pracowników, 
współpracowników, reprezentantów, osób do kontaktu, których dane są udostępnione 
drugiej stronie w celu realizacji umowy, o udostępnieniu tych danych osobowych, a także 
zobowiązują się do udzielenia tym osobom wszelkich wymaganych przepisami prawa 
informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez drugą stronę wynikających 
żart. 13 lub 14 RODO.

10. Strony przekażą sobie wzajemnie wszystkie informacje, o których mowa w art. 13 lub 14 
RODO. w postaci klauzuli informacyjnej.

11. Strony zobowiązują się wykonać ciążący na nich obowiązek informacyjny względem osób. 
których dane dotyczą, najpóźniej w momencie ich pierwszego przekazania.

12. Strony zobowiązują się do rzetelnego wypełnienia ciążącego na nich obowiązku 
informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO. względem wszystkich osób fizycznych, 
biorących udział w wykonaniu Umowy, drugiej strony.

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, jak również wszystkie zawiadomienia, zapytania 
lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają 
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

3. Stron> umowy będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć 
w związku z realizacją umowy.

4. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia. Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez sąd 
powszedni) właściwy miejscowo Zamawiającemu.

5. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Integralna część umowy stanowią ZAŁĄCZNIKI :
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 -  Oferta Wykonawcy,
Załącznik Nr 3 - Kosztorys ofertowy
Załącznik Nr 4 -Wzór oświadczenia podwykonawcy
Załącznik Nr 5 -  Oświadczenie BHP

RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§15

ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :

Dyrektor Sądu <
w Rzęs;

Małgorzata m yzielska



Załącznik Nr 4 
do Umowy 

Nr SIR-2512-2/2020 
z dnia.................................

WZÓR

Oświadczenie Zaakceptowanego przez Zamawiającego 

Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy robót budowlanych / usług / dostaw

w zakresie wykonania zadania pn.

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
BUDYNKU SĄDU REJONOWEGOW DĘBICY PRZY UL. SŁONECZNEJ 3 -  
dokończenie robót budowlanych dotychczas nie wykonanych zgodnie z 
Szczegółowym Protokołem Inwentaryzacji na dzień 22.06.2020r.

W związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury n r.................................z dnia........................
oświadczam, iż:
1. zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo otrzymałem od Wykonawcy w dniu ...................

wynagrodzenie w kwocie.............................................zł słownie:...............................................
...............................................................................................................................................  zł
brutto za wykonanie wszystkich robót budowlanych / usług / dostaw wykonanych przez naszą firmę 
i objętych w/w fakturą i wobec powyższego zrzekam się wszelkich roszczeń względem 

Wykonawcy i Zamawiającego, tj. Sądu Okręgowego w Rzeszowie, związanych z w/w 
wynagrodzeniem za przedmiotowe prace*

2. nie wykonywałem robót budowlanych / usług / dostaw objętych powyższą fakturą*

* niepotrzebne skreślić

miejscowość, dala

Podpis upoważnionego przedstawiciela 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

Pieczęć Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy



Załącznik nr 5 do umowy 

Nr SIR-2512-2/2020 

z dnia.................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Jako Wykonawca prac na terenie Sądu Rejonowego w Dębicy przy ul. Słonecznej 3 w zakresie robót

wynikających / zawartej umowy ...................................... .................................
oświadczam, że:

• znane sa mi. moim pracownikom i pracownikom moich podwykonawców wszystkie warunki, 
ograniczenia i wymagane zabezpieczenia podczas prowadzenia prac;

• przeprowadziłem szkolenie ze wszystkimi pracownikami w tym zakresie;
• akceptuję bezwarunkowo stosowanie tych wymagań przez moich pracowników oraz 

pracowników moich podwykonawców;
• biorę odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie pod względem bhp i ochrony 

przeciwpożarowej prowadzonych prac.
Jednocześnie oświadczam, że pracownicy biorący udział w realizacji niniejszej umowy posiadają 
aktualne szkolenie bhp, orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zleconych prac oraz posiadają 
wymagane uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń podczas wykonywanych prac.

Rzeszów, dnia

Podpis Wykonawcy




