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UMOWA  NR PWPW S.A./…………………..……………../2019 

zawarta  w Warszawie dnia …………………. 2019 r. pomiędzy następującymi Stronami: 

Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie, (00-222), przy ul. Sanguszki 1, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym w wysokości 

130.650.380,00 PLN wpłaconym w całości, pod numerem KRS 0000062594, NIP 525-000-10-90, 

REGON 011836796, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują: 

 

1) …………………………   - ………………….………...…, 

2) …………………………   - ………………….………...…, 

a 

firmą………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………, 

reprezentowaną przez: 

–……………………………... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

w przedmiocie: „wykonanie remontu posadzek w bud. H i L na poz. 15.60 wraz z naprawą tynków 

w obiekcie PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1” dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają  

co następuje: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach ryczałtowego wynagrodzenia 

umownego określonego w Umowie, wszelkie prace niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy: 

„wykonanie remontu posadzek w bud. H i L na poz. 15.60 wraz z naprawą tynków w obiekcie PWPW 

S.A. przy ul. Sanguszki 1”. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie prac budowlanych w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy zgodnie 

z przekazanymi przez Zamawiającego informacjami; 

2) przekazanie obszaru prowadzenia robót i instalacji do użytkowania wraz z dokumentacją 

powykonawczą. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego zmniejszenie 

lub zwiększenie. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego prawa, Wykonawca 

zobowiązuje się do: 

1) sporządzenia kosztorysu na zmniejszony (w stosunku do pierwotnego objętego zamówieniem 

i określonego w Załączniku nr 1 do Umowy) zakres robót w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, według norm, parametrów i standardów przyjętych w kosztorysach ofertowych. 

Na podstawie sprawdzonego i zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru Zamawiającego 

kosztorysu, kwota ryczałtowa, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zostanie zmniejszona odpowiednio 

o wartości zaniechanych robót. Powyższe wymaga zmiany Umowy w formie Aneksu; 

2) wykonania robót dodatkowych, wskazanych przez Zamawiającego, które rozliczone będą  

na podstawie sprawdzonego i zweryfikowanego przez inspektora nadzoru Zamawiającego 

kosztorysu, sporządzonego we wskazanym przez Zamawiającego terminie według norm, parametrów  

i standardów przyjętych w kosztorysach ofertowych. Kwota ryczałtowa, o której mowa  

w § 5 ust. 1 Umowy, zostanie powiększona o wartość zwiększonego zakresu tych robót. Powyższe 

wymaga zmiany Umowy w formie Aneksu. 

3)  wykonania wskazanych przez Zamawiającego robót zamiennych do robót zaniechanych, według 

norm, parametrów i standardów przyjętych w kosztorysach ofertowych. Roboty zamienne,  
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nie zmieniające kwoty ryczałtowej, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, nie wymagają zmiany umowy  

w formie aneksu. 

4. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem uzyskania jego uprzedniej pisemnej zgody, możliwość 

wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w § 1 ust. 2 Umowy, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne  

do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, obowiązującymi na dzień odbioru robót prawa, (dalej: „Roboty zamienne”). Roboty 

zamienne są dopuszczalne, jeżeli nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego  

w § 1 ust. 2 Umowy, jak również utraty pierwotnych właściwości Inwestycji. 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przez Wykonawcę zmiany materiałów i urządzeń do wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego 

tj. w szczególności zmiany: 

1) powodujące obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 ust. 2; 

2) powodujące poprawę parametrów technicznych; 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów przed przystąpieniem do prac. 

6. Zmiany, o których mowa w § 1 ust.  5 niniejszego paragrafu muszą być przed wprowadzeniem 

każdorazowo uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

7. Stwierdzoną w czasie realizacji przedmiotu Umowy potrzebę wykonania robót dodatkowych 

(wykraczających poza zakres objęty wynagrodzeniem), których wykonanie warunkuje prawidłową 

realizację przedmiotu Umowy, Wykonawca zgłosi w terminie 3 dni po ich stwierdzeniu w formie pisemnej 

z załączonym kosztorysem na adres Zamawiającego. 

8. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego zakresu i konieczności wykonania 

zgłoszonych robót dodatkowych, Wykonawca obowiązany jest je wykonać na dodatkowe zamówienie 

Zamawiającego, udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm, 

parametrów i standardów, jeśli ich wartość nie przekracza 20 % kwoty wymienionej w § 5 ust. 1 Umowy 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporządzenia inwentaryzacji aktualnego stanu robót 

realizowanych przez Wykonawcę. 

§ 2 

Terminy realizacji Umowy 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do ……………………………………….. 

2. Termin zakończenia prac obejmuje zakończenie wszelkich odbiorów potwierdzonych protokołami 

odbioru oraz wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń.  
 

3. Inspektor nadzoru Zamawiającego może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych na podstawie 

Umowy w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający 

zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy i niedokonania poprawy 

w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania 

obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 

zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 

okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy 

wykonania robót. 

4. Jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego, Umowa podlega przedłużeniu o okres wstrzymania. 

5. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów realizacji poszczególnych 

etapów,  nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót 

budowlanych. 

6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zakończeniu prac, Zamawiający może odstąpić od Umowy 

na podstawie § 12 albo powierzyć dokończenie prac osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawienia Wykonawcy faktury VAT lub noty obciążeniowej 

dokumentującej poniesione przez Zamawiającego wyżej wskazane koszty bez podpisu Wykonawcy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty należności bez konieczności kierowania dalszych wezwań 
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przez Zamawiającego do Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT lub noty 

obciążeniowej. Postanowienie to odpowiednio dotyczy również wykonania napraw w okresie 

gwarancyjnym. 

7. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac z przyczyn niedotyczących 

Wykonawcy, a mogące mieć wpływ na dotrzymanie terminów realizacji prac muszą być niezwłocznie, 

lecz nie później niż w terminie 4 dni kalendarzowych od ich wystąpienia, zgłoszone Zamawiającemu na 

piśmie oraz muszą być udokumentowane i uzasadnione przez Wykonawcę. Dla uniknięcia wątpliwości: 

samo zgłoszenie zdarzenia wraz z uzasadnieniem, że jego wystąpienie uzasadnia przedłużenie terminu 

realizacji prac z przyczyn niedotyczących Wykonawcy podlega ocenie i decyzji Zamawiającego. 

Zamawiający może odmówić wyrażenia zgody na zmianę terminu  realizacji Umowy. 

8. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu prac przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie 

przedstawić Zamawiającemu na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 4 dni od zaistnienia takiego 

opóźnienia, szczegółowy plan naprawczy, a po jego akceptacji przez Zamawiającego – podjąć 

niezwłocznie wszystkie działania w celu jego wykonania. Wykonawca ponosi przy tym wszystkie koszty 

realizacji planu naprawczego i zrzeka się podnoszenia roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. 

9. Termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu tylko w przypadku konieczności 

czasowego wstrzymania wykonywania robót z powodów wynikających z: 

1)  potrzeb Zamawiającego o terminie i okresie wstrzymania robót oraz możliwości ponownego 

ich wznowienia Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej  

2) warunków atmosferycznych nie pozwalających wykonać prace zgodnie z technologią i termin 

wznowienia zostanie uzgodniony przez Strony Umowy. 

10. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn określonych w ust. 7 i 9 nie wymaga aneksu 

do Umowy. 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji  i terenu robót, 

2) regulowania należności za zrealizowane elementy przedmiotu Umowy w terminach i na warunkach 

określonych Umową, 

3) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

przedmiotu Umowy, posiadającego kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), 

4) współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy w celu prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, 

5)  zabezpieczenia dostawy mediów dla potrzeb realizacji robót budowlanych. 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1) uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz dane techniczne niezbędne 

do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

2) przeprowadził szczegółową ocenę wszystkich warunków wykonania robót budowlanych i innych prac 

na terenie budowy i jest w pełni świadomy wszystkich warunków fizycznych oraz ograniczeń 

odnoszących się do terenu budowy, nieruchomości sąsiadujących, dostępu do mediów, jak również 

organizacji i funkcjonowania terenu budowy, 

3) zapoznał się ze wszystkimi, przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami dotyczącymi 

Przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń, 

4) dokonał wizji lokalnej terenu budowy i potwierdza, że udostępnione dane są wystarczające 

do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, 

5) bierze na siebie odpowiedzialność za potwierdzenie ostatecznego zakresu ilościowego i rzeczowego 

robót określonego podczas każdej wizji lokalnej, stanowiącego podstawę wyceny robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu Umowy do: 

1) protokolarnego odbioru terenu budowy, 

2) wykonania robót budowlanych i innych prac zgodnie z: 

a) obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności z ustawą Prawo budowlane , ustawą  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701), ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) i aktami 

wykonawczymi do nich, 



   

Strona 4 z 17 
 

b) zakresem prac wg Załącznika nr 1 do Umowy, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

Polskimi Normami, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zastosuje wyroby dopuszczone 

do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, 

c) bieżącymi uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 

3) organizacji zaplecza budowy oraz jego likwidacji, 

4) zabezpieczenia i ogrodzenia terenu budowy, 

5) dbania o należyty stan i porządek na terenie obiektu oraz uporządkowania terenu prac 

po ich zakończeniu, usunięcia wszelkich powstałych w trakcie prowadzenia prac odpadów, 

wywiezienia ich do właściwych miejsc ich zagospodarowania oraz przedstawienia na tę okoliczność 

stosownych dokumentów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony 

środowiska. Gruz, złom i pozostałe materiały z rozbiórek i realizowanych prac będących przedmiotem 

Umowy stanowić będą własność Wykonawcy, a ich właściwe zagospodarowanie i wywóz jest ujęte 

w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 5 ust. 1 Umowy. Wszystkie odpady wytworzone  

w czasie prac należą do firmy wykonującej prace remontowo-budowlane, która jest odpowiedzialna 

za odbiór i utylizację tych odpadów. Wykonawca może przekazać wytworzone odpady tylko firmie 

posiadającej odpowiednie pozwolenia. W przypadku przekazania do transportu firma transportowa 

musi posiadać odpowiednie pozwolenie na transport odpadów. Ewentualne odpady z urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów ma zagospodarować firma realizująca wniosek 

inwestycyjny,  

6) przekazania terenu budowy znajdującego się w obiekcie Zamawiającego przy ul. Sanguszki 1 

w Warszawie po wykonaniu robót budowlanych i innych prac, w tym naprawienia szkód powstałych 

po podpisaniu protokołu wprowadzenia na budowę, 

7) zapewnienia odpowiedniego sprzętu do wykonywania robót budowlanych i innych prac, 

8) zabezpieczenia miejsca pracy pod względem bhp i ppoż. oraz zapewnienia bezpiecznej organizacji 

pracy w trakcie jej realizacji, 

9) realizacji robót budowlanych objętych niniejszą Umową przez pracowników nie karanych, 

z obywatelstwem polskim, posiadających aktualne szkolenia w zakresie bhp oraz aktualne badania 

lekarskie dopuszczające do pracy na zajmowanym stanowisku, 

10) stosowania wyrobów, materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie, posiadających wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne 

producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 266 z późn. zm.). 

11) zapoznania swoich pracowników (oraz pracowników zatrudnianych przez podwykonawców) 

delegowanych do wykonywania przedmiotu Umowy, z Polityką Zamawiającego w zakresie 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 

12) przed rozpoczęciem jak i podczas wykonywania prac, zobowiązania swoich pracowników  

i podwykonawców do zapoznania się i przestrzegania zapisów „Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego dla obiektu PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1”, w szczególności z „Instrukcją 

postępowania na wypadek pożaru” wg. Załącznika nr 5 do niniejszej Umowy, a przed rozpoczęciem 

wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo, z instrukcją „Wykonywanie prac niebezpiecznych 

pożarowo” wg. Załącznika nr 4 do niniejszej Umowy. 

13) wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością i w terminach umownych, zgodnie 

z zakresem prac określonym w Załączniku nr 1 do Umowy, zasadami wiedzy technicznej, przepisami 

Prawa budowlanego oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 

wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Roboty instalacyjno-budowlane 

muszą być wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej 

stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentacją projektową, a także 

pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, poleceniami nadzoru 

inwestorskiego oraz innymi obowiązującymi przepisami branżowymi i szczegółowymi, 

w szczególności ochrony przeciwpożarowej, BHP i ochrony środowiska, 

14) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych z koordynatorem inwestycji lub przedstawicielem 

Zamawiającego, z zespołem branżowych inspektorów nadzoru Zamawiającego w trakcie trwania 

Umowy, 
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15) protokolarnego wprowadzenia na budowę i przygotowanie terenu budowy do realizacji Umowy, tj.: 

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia robót, 

b) oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, które mogą być traktowane jako stanowiące część 

terenu budowy, 

c) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych, 

d) inne prace i czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy, 

16) prowadzenia robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego oraz w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego, 

17) przekazywania Zamawiającemu na jego żądanie wszelkiej dokumentacji źródłowej pozwalającej 

na ocenę prawidłowego wykonania robót, w tym robót zgłaszanych do odbioru (m.in. wszelkich 

instrukcji eksploatacyjnych i protokołów po montażowych), 

18) wykonania innych prac i czynności niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, 

19) wykonywania przedmiotu Umowy z wykorzystaniem personelu o należytych kwalifikacjach 

zawodowych oraz doświadczeniu, 

20) złożenia w Biurze Ochrony i Bezpieczeństwa Zamawiającego, za pośrednictwem osoby 

wyznaczonej przez Zamawiającego, listy pracowników przewidzianych do realizacji prac, w tym 

pracowników podwykonawców, zawierającej niezbędne dane do wydania przepustek 

uprawniających do wejścia/wyjścia na/z terenu Zamawiającego, zgodnie z Regulaminem ruchu 

osobowego i systemu przepustek w PWPW S.A.; 

21) w związku z realizacją niniejszej Umowy, w celu uzyskania przepustki uprawniającej do przebywania 

na terenie Zamawiającego, złożenia Zamawiającemu zaświadczenia o niekaralności (wystawionego 

nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem jego złożenia), zgodnie z Regulaminem ruchu osobowego 

i systemu przepustek na terenie Zamawiającego. 

22) zobowiązania swoich pracowników do przestrzegania zasad określonych w instrukcjach 

i regulaminach obowiązujących u Zamawiającego, 

23) przebywania pracowników w obszarze związanym z wykonywaniem robót, 

24) sporządzenia wykazu narzędzi, urządzeń itp. wnoszonych na teren Zamawiającego i wynoszonych 

z jego terenu oraz przekazanie wykazu za pośrednictwem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego 

do Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego, 

25) zgłaszania każdorazowo do Szefa Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego, za pośrednictwem 

osoby wyznaczonej przez Zamawiającego, w uzgodnieniu z osobą wyznaczoną przez 

Zamawiającego, imiennej listy pracowników wykonujących pracę w godzinach popołudniowych  

po godz. 15:30 i dniach wolnych od pracy, 

26) zgłaszania do Szefa Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego, za pośrednictwem osoby 

wyznaczonej przez Zamawiającego, wjazdu pojazdu na teren Zamawiającego. Listy imienne 

i rzeczowe wymagają zatwierdzenia przez nadzorującego roboty z ramienia Zamawiającego, 

27) wskazania w treści imiennej listy pracowników, osoby odpowiedzialnej za pracowników i przebieg 

prac w czasie nieobecności Kierownika budowy, 

28) zgłaszania na dwa dni wcześniej, osób do prowadzenia na terenie Zamawiającego prac 

pomiarowych i badawczych, 

29) powiadamiania Zamawiającego o podejmowaniu prac stwarzających zwiększone zagrożenie 

dla otoczenia lub wystąpienia ryzyka zawodowego, 

30) powiadamiania Stanowiska Monitoringu i Kierowania Zamawiającego w obiekcie Zamawiającego 

przy ul. Sanguszki 1 (tel. 22-235-2500) o każdym przypadku wystąpienia zwiększonego zagrożenia 

dla ludzi lub środowiska, 

31) bieżącego utrzymania należytego porządku na terenie prowadzonych robót, zapleczu budowy 

i drogach transportu, 

32) przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców bezwzględnego zakazu wprowadzania 

odpadów stałych bądź ciekłych do kanalizacji oraz pojemników Zamawiającego, 

33) ustawienia przenośnych pojemników i własnego kontenera na odpady stałe w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, właściwe ich opisanie (nazwa, logo firmy) a także systematyczne 

ich opróżnianie, 

34) gromadzenia półfabrykatów przeznaczonych do zamontowania w ramach realizowanego 

Przedmiotu Umowy zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji robót  

i zaplecza, 
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35) przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców przepisów BHP i ochrony 

przeciwpożarowej na stanowisku pracy, 

36) przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców przepisów obowiązującego na terenie 

Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości wyrobów i usług, 

środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

37) noszenia przez cały czas pobytu na terenie Zamawiającego, kamizelek odblaskowych 

zawierających w widocznym miejscu oznaczenie firmy oraz do noszenia w widocznym miejscu 

identyfikatora osobistego, 

38) przedłożenia Zamawiającemu listy pracowników oraz kierowników robót planowanych 

do zaangażowania w proces budowlany, którzy będą odpowiedzialni za wykonanie prac i nadzór nad 

nimi, jak również przedłożenia Zamawiającemu odpowiednich pełnomocnictw dla tych osób 

do działania w imieniu Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu w powyższym terminie kopie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje 

i uprawnienia lub zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie prac oraz kopie zaświadczeń 

potwierdzające, że kwalifikacje zawodowe pracowników Wykonawcy i podwykonawców Wykonawcy 

odpowiadają zakresom prowadzonych prac wydanych przez odpowiednie organy administracji lub 

organizacje zawodowe. Brak dowodów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia lub uzyskanie 

zezwoleń, jak również utrata powyższych kwalifikacji, uprawnień lub zezwoleń podczas 

wykonywania prac będzie stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

39) szczegółowego zapoznania się przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy z przekazaną 

dokumentacją projektową oraz innymi dokumentami, m.in. uzgodnieniami i opiniami oraz 

uwzględnienie warunków realizacji wynikających  z ww. dokumentów i stanu faktycznego 

pomieszczeń i instalacji, 

40) prowadzenia robót w sposób nie zakłócający spokoju, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę 

nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność, 

41) przedkładania Zamawiającemu dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiający i powołani 

przez niego inspektorzy nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy 

zrezygnować z użytych wyrobów, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami, normami 

oraz projektem, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie 

po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej, 

42) prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu, 

dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w elektronicznej, zawierającej 

pliki z rozszerzeniem .doc, .ath, .dwg, oraz .pdf. Wersja elektroniczna powinna zostać przekazana 

na trwałym nośniku danych, np. płyta DVD. Wersja elektroniczna dokumentacji technicznej musi 

odpowiadać przekazanej wersji papierowej, tj. musi być w pełni zgodna pod względem zawartości, 

ilości stron, rysunków, musi zawierać stosowne uprawnienia, decyzje, a także musi być opatrzona 

niezbędnymi podpisami, pieczątkami i uzgodnieniami, nie później niż na 5 dni przed zgłoszeniem  

do odbioru wraz z następującymi dokumentami: 

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych 

oraz urządzeń technicznych, 

b) gwarancjami producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia 

techniczne, 

c) pozostałymi dokumentami określonymi w art. 57 Prawa budowlanego. 

43) terminowej zapłaty swoim podwykonawcom, należnego im wynagrodzenia z tytułu wykonanych 

przez nich robót w związku z realizacją Umowy, 

44) zorganizowania terenu budowy i wykonywanych w ramach Umowy robót w taki sposób, aby inne 

podmioty, które będą wykonywały inne prace na rzecz Zamawiającego na przekazanym Wykonawcy 

terenie budowy mogły je wykonać bez przeszkód i jakichkolwiek opłat na rzecz Wykonawcy, 

45) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą  o odpadach  oraz innymi właściwymi 

przepisami. W przypadku, jeśli Wykonawca nie posiada uprawnień, o których mowa w tej ustawie 
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Wykonawca zleci usunięcie z terenu robót odpadów i zanieczyszczeń podwykonawcy 

posiadającemu stosowne uprawnienia, 

46) poniesienia ewentualnych opłat za korzystanie ze środowiska związanych z wykonaniem przedmiotu 

Umowy, właściwego zagospodarowania wytworzonych odpadów (zgodnie z obowiązującą Ustawą 

o odpadach), 

47) używania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy materiałów, maszyn i urządzeń spełniających 

obowiązujące przepisy i gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych 

oraz gwarantujących właściwą jakość wykonywanego Przedmiotu Umowy, 

48) zapewnienia możliwości kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, jakości stosowanych 

przez Wykonawcę materiałów i wyrobów, a także jakości wykonywanych robót w związku 

z przeprowadzoną kontrolą przez Zamawiającego, uwzględnienia zaleceń i uwag Zamawiającego 

oraz niezwłocznego udostępnienia wszelkich wymaganych przez niego dokumentów, 

49) usuwania, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 wad i usterek 

stwierdzonych w trakcie kontroli i okresie gwarancyjnym oraz wykonywania odbiorów technicznych 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

50) uporządkowania budynku oraz terenu budowy niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy 

na dzień odbioru końcowego, wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z: 

a) zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz aktualnie obowiązującymi polskimi normami 

(PN), 

b) prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym aktualnymi przepisami 

wykonawczymi, 

c) postanowieniami Umowy, na podstawie określonego przez Zamawiającego zakresu prac 

w Załączniku nr 1 do Umowy, 

51) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, przynajmniej na 5 dni przed 

przystąpieniem do realizacji Umowy, dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3. Polisa 

ubezpieczenia musi uzyskać wcześniej akceptację Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się  

do przedstawienia Zamawiającemu opłaconej (wraz z dowodem zapłaty) polisy ubezpieczeniowej  

w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy i zachować okres ciągłości ubezpieczenia 

przez czas trwania niniejszej Umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy  

z winy Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi 

przebywających w otoczeniu i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i osobach. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego wszelką odpowiedzialność za działania, uchybienia 

lub zaniedbania swoich pracowników lub wszelkich innych osób z Wykonawcą współpracujących przy 

wykonaniu przedmiotu Umowy. 

6. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do racjonalnego i proekologicznego zużycia mediów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego zgłaszania Zamawiającemu 

ewentualnych problemów, trudności w trakcie realizacji Umowy oraz powiadamiania o każdym 

istotnym zdarzeniu, jakie może mieć wpływ na wykonanie Umowy, jeśli tylko będzie wiedział lub przy 

zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć o zaistnieniu takiego zdarzenia, co nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie Umowy zgodnie z jej warunkami 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których 

wykonuje czynności objęte przedmiotem Umowy. Powierzenie poszczególnych czynności objętych 

Przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu wymaga uprzedniej wyrażonej na piśmie zgody 

Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, (który był 

równocześnie podmiotem, z którego zasobów korzystał Wykonawca w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
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iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Zamawiający może sprzeciwić się wyborowi podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę, jeżeli 

w ocenie Zamawiającego nie daje on rękojmi wykonania robót z należytą starannością wymaganą 

od podmiotu świadczącego zawodowo usługi w zakresie budownictwa. 

4. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu projekt Umowy, jaką ma zamiar zawrzeć 

z podwykonawcą. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu projektu umowy 

zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia 

Wykonawcy/podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. 

3)  gdy suma wynagrodzeń należnych podwykonawcom Wykonawcy jest większa niż 80% wartości 

Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. 

6. Jeżeli Zamawiający, w terminie do 6 dni roboczych, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń wobec 

przedstawionego mu projektu umowy z podwykonawcą, będzie to uważane za akceptację projektu 

umowy o podwykonawstwo. 

7. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny. 

8. Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dniu złożenia każdej faktury za realizację całości bądź części 

prac, jak również na każde żądanie Zamawiającego, przedstawić oświadczenia wszystkich 

zatrudnionych przez siebie podwykonawców, że otrzymali oni należne wynagrodzenie z tytułu 

wykonanych prac. 

9. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz swojego podwykonawcy, Wykonawca winien podać 

Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, że nie narusza 

to prawa ani też warunków Umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego 

zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków Umowy z jego podwykonawcą, oględzin 

przedmiotu Umowy, a także domagania się od Wykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz 

udostępnienia dokumentów umownych. 

10. W przypadku naruszenia postanowień ust. 9 powyżej i/lub, gdy w ocenie Zamawiającego, Wykonawca 

niezasadnie wstrzymał płatności na rzecz zatrudnionych przez siebie podwykonawców, Zamawiający 

uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części 

odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek 

roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 § 1  

w związku z art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) lub odmówić dokonania 

odbiorów pośrednich i odbioru końcowego. 

11. Wszystkie płatności dokonane przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawców 

lub dostawców Wykonawcy związane z realizacją Umowy, zwalniają Zamawiającego od jego 

zobowiązań Umownych wobec Wykonawcy, do wysokości dokonanych płatności i mogą być 

przedmiotem zapłaty wzajemnych zobowiązań pieniężnych w drodze potrącenia na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie umowne 

ryczałtowe w wysokości netto (bez podatku VAT): …………………… (słownie złotych: 

………………………………………………………………….), powiększone o należny podatek VAT 

według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury, z zastrzeżeniem możliwości zmniejszenia 

wynagrodzenia o:  

1) naliczone i potrącone kary umowne, o których mowa w § 9 Umowy, 

2) wynagrodzenia wypłacone podwykonawcom przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża 

nieodwołaną i bezwarunkową zgodę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

niniejszej Umowy tj. w szczególności: 
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1) wartość robocizny, 

2) materiałów budowlanych, 

3) koszty uzyskania materiałów do wymaganych opinii, certyfikatów, 

4) koszty opracowania dokumentacji powykonawczej oraz jej ewentualnej zmiany, 

5) koszty wykonania prób i testów, koszt oznakowania i zabezpieczenia przekazanego terenu robót, 

6) koszt udzielenia Zamawiającemu i utrzymania gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy, wszystkie 

wymagane uzgodnienia, ubezpieczenia, 

7) wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji 

powykonawczej, 

8) wynagrodzenie za przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 

do dokumentacji powykonawczej, 

9) koszt wywozu z terenu Zamawiającego, unieszkodliwienia i zagospodarowania odpadów 

powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, 

10) pozostałe czynniki cenotwórcze oraz koszt realizacji wszystkich innych obowiązków 

spoczywających na Wykonawcy zgodnie z Umową. 

3. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 jest stałe do końca trwania Umowy i nie podlega 

zmianom z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 3, 4 , 5 i 8 oraz § 12 Umowy, 

skutkujących rozliczeniem kosztorysem powykonawczym. 

4. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne za prawidłowo zrealizowane i odebrane 

wszystkie elementy robót. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie protokołu odbioru 

końcowego, podpisanego przez obie Strony bez uwag i zastrzeżeń po: 

1) Wykonaniu wszystkich prac przewidzianych w Załączniku nr 1, 

2) Przekazaniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 43) i potwierdzeniu przez 

Zamawiającego jej kompletności i prawidłowości, 

3) Przekazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej, 

4) Przekazaniu oświadczenia o niezaleganiu wobec podwykonawców, 

 po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury Vat, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 

dnia podpisania ww. protokołu odbioru.   

5. 5% wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie jako kaucja gwarancyjna zatrzymane przez 

Zamawiającego z faktury, a następnie zwolnione (w ciągu 14 dni) na wniosek Wykonawcy 

w następujący sposób: 

1) 3% wynagrodzenia po upływie 1 roku okresu gwarancji bez dokonywania protokolarnego przeglądu 

gwarancyjnego, o ile Zamawiający nie stwierdzi jego konieczności, 

2) 2% wynagrodzenia po upływie całego okresu gwarancji na podstawie protokołu przeglądu 

gwarancyjnego podpisanego bez uwag przez obie Strony. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie kaucji gwarancyjnej i zwolnienie jej w sposób określony 

w ust. 5. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT uprawnionym do wystawiania 

i rozliczania faktur VAT. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT uprawnionym do przyjmowania 

i rozliczania faktur VAT. 

9. Płatności wynagrodzenia będą dokonywane w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dowodami, o których mowa w § 4 ust. 8 Umowy, na numer 

rachunku bankowego:………………………………………………. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej Umowy na podmioty trzecie. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody w przypadku, gdy Zamawiający poniesie 

jakiekolwiek konsekwencje finansowe z tytułu wadliwego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

stwierdzone prawomocnie przez uprawnione organy kontrolne (np. Urząd Skarbowy). 
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§ 6 

Kierownik budowy 

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy: 

……………………………………… 

(Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego i nie stanowi zmiany 

postanowień Umowy). 

§ 7 

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Przedmiotu umowy 

1. Osobą nadzorującą prawidłową realizację Umowy, z prawem składania wiążących oświadczeń po stronie 

Wykonawcy jest: ............................................... 

2. Osobą nadzorującą prawidłową realizację Umowy po stronie Zamawiającego jest: 

.................................................... 

3. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące je osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania 

czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w ust. 1 i ust. 2 

nie są upoważnione do dokonywania czynności, skutkujących zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań 

finansowych, jak również do dokonywania jakichkolwiek zmian Umowy. 

4. W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 1 i 2 po stronie Zamawiającego i Wykonawcy 

do dokonania czynności określonych w ust. 3 upoważnione zostaną inne osoby wskazane przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. Powołanie lub zmiana osób określonych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy 

i nie stanowi zmiany postanowień Umowy. 

§ 8 

Odbiory 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór robót częściowych, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

2. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona inspektor nadzoru Zamawiającego 

w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Potwierdzenie 

przez inspektora nadzoru Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia 

oznaczać będzie gotowość do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. W przypadku nie zgłoszenia  

do odbioru tych robót wykonawca na żądanie inspektora nadzoru Zamawiającego będzie zobowiązany 

na własny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu. 

3. Odbiór robót częściowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu części elementów wyszczególnionych 

w zakresie prac. 

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego Przedmiotu Umowy 

po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badań 

i prób technicznych. 

5. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. Zamawiający 

wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia go o zgłoszeniu 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru zawiadamiając  

o tym Wykonawcę na piśmie. Komisja powołana do odbioru dokonując czynności odbioru bada czy 

przedmiot Umowy nie zawiera braków, błędów lub wad. 

6. W terminie nie później niż 5 dni przed dniem zgłoszenia o zakończeniu robót objętych umową i zgłoszeniu 

do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu wszystkich dokumentów wymaganych art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane  

z uwzględnieniem dokumentów potwierdzających realizację zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 42). 

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a, ust. 2 ustawy Prawo 

Budowlane nieprawidłowości stwierdzonych przez właściwy organ, a spowodowanych działaniem 

Wykonawcy lub zatrudnionych przez niego Podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest  

do wykonania zaleceń organu w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

8. Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony 

przedstawiciel Wykonawcy. 
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9. Prace Komisji, o której mowa w ust. 8 nie powinny trwać dłużej niż 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia 

odbioru końcowego. 

10. Z czynności odbioru, o których mowa w ust. 1 sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów 

na ich usunięcie. 

11. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia możne odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od Umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

12. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

13. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót i przystąpi do odbioru w terminie 7 dni roboczych 

licząc od otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad. 

14. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia 

tych wad. 

15. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy w formie 

protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru. 

16. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie. 

17. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie 

okresu rękojmi rozpoczyna swój bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w Umowie 

lub na jej podstawie w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie większej niż 20% wynagrodzenia 

umownego netto, 

2) opóźnienie w usunięciu wad lub usterek robót budowlanych stwierdzonych przy odbiorze 

częściowym w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

za każdy dzień opóźnienia, jednak nie większej niż 20% wynagrodzenia umownego netto, 

3) opóźnienie w usunięciu wad lub usterek robót budowlanych w okresie rękojmi oraz w okresie 

gwarancji w wysokości 0,3% kwoty wskazanej w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

5) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

6) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, 

o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdorazowy taki przypadek, 

7) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

za każdorazowy taki przypadek, 

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdorazowy taki przypadek, 

9) każdorazowe zastosowanie materiałów lub urządzeń bez wymaganego zatwierdzenia 

Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

10) niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 od pkt 20) do pkt 39) przedmiotowej 

Umowy, Wykonawca zostanie obciążony każdorazowo karą w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: 

jeden tysiąc złotych), a w przypadku dwukrotnego stwierdzenia nie stosowania się Wykonawcy oraz 
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jego podwykonawców do wymienionych zapisów, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia 

od Umowy, 

2. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić na rzecz Wykonawcy karę umowną:  

1) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 5 ust. 1. 

3. Kary umowne określone w niniejszej Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych 

tytułów. 

4. Całkowita wysokość kar umownych wynikających z zapisów § 9 nie może przekroczyć 20% wartości 

Umowy określonej w § 5 ust. 1. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary 

umownej. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Jeżeli kwota 

kar umownych przewyższy należne wynagrodzenie i/lub zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 

Wykonawca zapłaci kwotę przewyższającą w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania  

do zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy i/lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku powstaniem obowiązku 

zapłaty kwoty kar umownych. Jeżeli w związku z wystąpieniem kar umownych zmniejszy się kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca będzie miał obowiązek uzupełnić kwotę 

zabezpieczenia w terminie do 7 dni od powiadomienia go o wystąpieniu pomniejszenia zabezpieczenia. 

§ 10 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i wszelkich usterek stwierdzonych 

w protokołach odbiorów częściowego/końcowego, a także ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 

w terminach wyznaczonych zgodnie z postanowieniami Umowy. W przypadku niedotrzymania terminu 

usunięcia wad lub usterek, Zamawiający może po ponownym wezwaniu do usunięcia i niedotrzymaniu 

wyznaczonego terminu przez Wykonawcę usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 lat zarówno dla robót budowlanych jak i związanych 

z tymi robotami dostarczonych urządzeń i towarów. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Niezależnie od rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace  

na okres …………. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Warunki gwarancji  

są określone w Karcie gwarancyjnej jakości wykonanych robót, której wzór stanowi Załącznik nr 2  

do Umowy. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany dokonywane są w ramach wynagrodzenia 

przysługującemu Wykonawcy na podstawie Umowy, bez konieczności ponoszenia 

przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, gwarancje na materiały i urządzenia, dla których 

producent lub dystrybutor udziela dłuższej gwarancji niż udzieli Wykonawca. 

6. Terminy przeglądów gwarancyjnych z udziałem Wykonawcy ustalane będą każdorazowo 

przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji po wygaśnięciu 

tych uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o istnieniu wad oraz zgłosił swoje uprawnienia z tytułu 

gwarancji lub rękojmi przed ich wygaśnięciem. 

§ 11 

Wady stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji 

1. W razie stwierdzenia wady lub usterki Zamawiający jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę, 

który jest zobowiązany do jej usunięcia. 

2. Warunki zgłaszania przez Zamawiającego wad i usterek stwierdzonych podczas okresu udzielonej 

gwarancji oraz zasady ich usuwania przez Wykonawcę są określone w „Karcie gwarancyjnej”. 
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§ 12 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

1. W okresie realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości, lub w części 

ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu w terminie do 30 dni od dnia naruszenia 

przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień § 3 ust. 3 Umowy i nie zastosowania się do wezwania 

naprawienia tego uchybienia w wyznaczonym terminie. 

2. Zamawiający w terminie do 30 dni może odstąpić od Umowy bez potrzeby wyznaczania dodatkowego 

terminu lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu 

przedmiotu Umowy przekraczającego 30 dni w stosunku do terminu umownego i niezastosowania się  

do wezwania do naprawienia tego uchybienia w wyznaczonym terminie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego lecz nie później niż w terminie do 7 dni, 

odstąpienia od Umowy w przypadku kradzieży mienia Zamawiającego, 

4. Zamawiający, według swego wyboru, ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

dokonując rozwiązania w formie pisemnej lub odstąpienia od Umowy w całości lub w części, 

w wyznaczonym terminie, w przypadku: 

1) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji, 

2) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń opisanych w ust. 4 pkt 1) 

niniejszego ustępu w ciągu 24 godzin od ich zaistnienia.  

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

7. Odstąpienie od Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych. 

8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego zgodnie 

z § 9 Umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie wskazanym przez inspektora 

nadzoru Zamawiającego. W przypadku nie zabezpieczenia przerwanych robót przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie mógł zabezpieczyć roboty we własnym zakresie lub przy pomocy strony 

trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wypłacenia przez Wykonawcę 

oszacowanych przez Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót zostaną one pokryte 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli koszt zabezpieczenia przerwanych robót 

przekroczy kwotę zabezpieczenia, to zapłatę pozostałych kosztów Zamawiający będzie dochodził 

na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, 

3) Wykonawca nie dłużej niż w terminie do 7 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy, przekaże 

dokumentację budowy Zamawiającemu, 

4) Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie protokolarnie przekaże 

Zamawiającemu teren budowy. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiającemu, 

odpowiedzialność za teren budowy oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste 

i majątkowe ponosi Wykonawca. 

9. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej w całości lub w części dotyczącej niewykonanego 

zakresu Umowy, lub skutkiem na przyszłość, według wyboru Zamawiającego. 

10. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy jednej ze stron, Wykonawca sporządzi przy udziale 

Zamawiającego protokół inwentaryzacji na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia 

o rozwiązaniu Umowy. Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu protokołu inwentaryzacji przekazać 

wykonaną część robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy. Odbiór robót zostanie dokonany 

protokołem zdawczo–odbiorczym podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron. 

Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie naliczone w oparciu o stopień zaawansowania robót, 

określony w protokole inwentaryzacji w stosunku do całkowitego wynagrodzenia wynikającego z Umowy. 

Do czasu przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym robót Zamawiającemu, Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości przedmiotu 

Umowy. 

11. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego: 

1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej zgodnie z § 9 ust. 2 Umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy na koszt Zamawiającego przerwane roboty w zakresie wskazanym 

przez inspektora nadzoru Zamawiającego. 
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3) Wykonawca nie dłużej niż w terminie do 7 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy, przekaże 

dokumentację budowy Zamawiającemu, 

4) Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie protokolarnie przekaże 

Zamawiającemu teren budowy. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiającemu, 

odpowiedzialność za teren budowy oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste 

i majątkowe ponosi Wykonawca. 

§ 13 

Prawa autorskie 

1. Strony zgodnie oświadczają, że  z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej, 

powykonawczej lub którejkolwiek jej części, zwanej dalej Dokumentacją, Wykonawca zgodnie  

i na warunkach określonych niniejszą Umową przenosi na Zamawiającego przysługujące mu autorskie 

prawa majątkowe do dokumentacji, bez dodatkowych oświadczeń woli stron w tym zakresie,  

w ramach wynagrodzenia określonego na polach eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej łącznie, 

w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich oryginalnych egzemplarzy Dokumentacji, 

które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień Umowy. Wykonawca zezwala Zamawiający 

na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. 

2. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja z chwilą jej przekazania Zamawiającemu stanowić będzie 

utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, a także że Dokumentacja 

nie jest i nie będzie obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji łącznie: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji wytwarzanie i zwielokrotnianie egzemplarzy 

dokumentacji dowolną techniką w tym techniką drukarską, poligraficzną , reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową, w dowolnej ilości egzemplarzy oraz utrwalanie dokumentacji 

na dowolnych nośnikach i w dowolnych formatach lub systemach zapisu  oraz dowolne powielanie 

tak utrwalonej dokumentacji, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzem, na których Dokumentację utrwalono 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej – 

publiczne wyświetlenie, wykonanie wystawienie, odtwarzanie nadawanie i reemitowanie w każdej 

możliwej formie urzeczywistnienia, wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci 

teleinformatycznych, multimedialnych, i komputerowych, publiczne udostępnienie dokumentacji 

w taki sposób aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

4) wykorzystywanie Dokumentacji  w celu wzniesienia, budowy, wykończenia lub przeprowadzenia 

prac remontowych w obiekcie budowlanym, utrzymania go w należytym stanie technicznym, 

odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, połączenia z innym obiektem, dokonywania innych zmian 

w obiekcie, rozbiórki oraz wykorzystywanie dokumentacji w celu uzyskiwania decyzji 

administracyjnych lub innych aktów administracyjnych: 

a) użytkowanie Dokumentacji lub jego części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, 

dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym w szczególności przekazywanie 

Dokumentacji  lub jej części innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy 

do wykonania innych opracowań, innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym oraz innym 

podmiotom jako podstawę do wykonania niezbędnych prac budowlanych lub technicznych; 

b) wykorzystywanie poszczególnych rozwiązań branżowych, zastosowanych w Dokumentacji 

do tworzenia Dokumentacji i opracowań technicznych lub budowlanych, projektów, schematów, 

rysunków warsztatowych, modeli i wizualizacji; 

c) wykorzystywanie Dokumentacji w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji 

lub połączeń, w różnych wersjach zmienionych i skróconych; 

d) wykorzystywanie Dokumentacji w całości lub we fragmentach do celów marketingowych 

lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży; wykorzystanie Dokumentacji oraz 

jego opracowań w toku wszelkich postępowań administracyjnych, w szczególności w celu 

przedkładania właściwym organom administracji publicznej; 
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e) dokonywanie wszelkich opracowań, w tym zmian, aktualizacji, uzupełnień i modyfikacji 

Dokumentacji; 

f) wprowadzenie do obrotu Dokumentacji i jego poszczególnych części, obejmującego zarówno 

rynek polski, jak i zagraniczny; 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować 

w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym 

jako cześć dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 

opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 

5. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez niego z wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, 

wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania robót nie narusza niczyich praw autorskich,  

ani praw własności przemysłowej. 

6. Każdy egzemplarz dokumentacji powykonawczej, przekazany Zamawiającemu w formie papierowej 

będzie zawierał oświadczenie osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wykonawczej i powykonawczej na polach eksploatacji 

wskazanych w ust. 3 powyżej. 

7. Zapisy § 14 stosuje się odpowiednio do dokumentacji wykonawczej i innej, której opracowanie zostanie 

objęte przedmiotem Umowy. 

§ 14 

Poufność 

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa PWPW S.A. zgodnie z podpisaną przez Strony „Umową o zachowaniu poufności” numer 

…………………. 

§ 15 

Dane Osobowe 

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia ochrony danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy, 

w tym do stosowania się do wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, 

nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również wszelk ich 

innych informacji lub danych przekazanych w związku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba że stan 

tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda 

uprawniony podmiot w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym 

zakresie. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu 

umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej Umowy jak również 

informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy a także podwykonawców  

lub pracowników podwykonawców oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji 

wykonywania niniejszej Umowy. 

3.  Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe swoich pracowników, podwykonawców lub 

pracowników podwykonawców,  w zakresie określonym w § 3 ust. 2 pkt  20,21,25,26,38  oraz § 6  i § 7 ust. 

1 i 2 , Zamawiający oświadcza, że wykorzysta te informacje wyłącznie w sposób zgodny z niniejsza Umową 

do celów z niej wynikających. 

4. Każda ze Stron oświadcza, że udostępnione drugiej Stronie, w związku z zawarciem Umowy, dane 

osobowe osób, z pomocą których wykonywana będzie Umowa: 

1)  będą wykorzystywane przez tę druga Stronę wyłącznie na potrzeby realizacji obowiązków 

 i uprawnień wynikających z Umowy, 

2)  obejmują dane osobowe niezbędne do zapewnienia  bezpieczeństwa osób i mienia, w tym 

wydania przepustki  a także do  utrzymania kontaktów,  

3)  są niezbędne drugiej Stronie oraz będą administrowane przez tę drugą Stronę adekwatnie  

do wynikających z potrzeb określonych w pkt 1 i realizowanych zadań, 

4)  mogą być przetwarzane przez drugą Stronę, po zakończeniu Umowy, administrowane  

i wykorzystywane w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych 

roszczeń. 
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5.  Każda ze Stron oświadcza, że poinformuje odpowiednio osoby związane z realizacją niniejszej Umowy  

o fakcie udostępnienia danych osobowych drugiej Stronie oraz o przysługujących jej w związku z tym 

prawach wynikających z obowiązujących, w tym zakresie przepisów o ochronie danych osobowych,  

a w szczególności o fakcie, że z chwilą udostępnienia drugiej Stronie danych osobowych, Strona ta staje 

się Administratorem udostępnionych danych osobowych w rozumieniu RODO. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przekazać osobom, o których mowa w ust. 3 informacje o przetwarzaniu ich 

danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr  6 do niniejszej Umowy. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenieść żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporządzenia inwentaryzacji aktualnego stanu robót 

realizowanych przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież narzędzi, urządzeń i materiałów 

Wykonawcy, używanych do wykonania przedmiotu Umowy znajdujących się na terenie i zapleczu 

budowy. 

4. W przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia wydanych tymczasowych przepustek elektronicznych, 

Wykonawca zostanie obciążony odszkodowaniem, którego wysokość określa szef Wewnętrznej Służby 

Ochrony na podstawie kosztów koniecznych do odtworzenia utraconej przepustki. 

5. Wszystkie urządzenia i materiały, wniesione na teren Zamawiającego w celu wykonania Przedmiotu 

Umowy, pozostają własnością Wykonawcy, aż do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy. 

6. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie danych 

teleadresowych. 

7. W przypadku niewypełnienia zobowiązania z ust. 6, korespondencję wysłaną pod adres wskazany 

w Umowie uważa się za doręczoną skutecznie w dacie jej nadania. 

8. Nieważność lub niemożność dochodzenia wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy nie będzie 

miała wpływu na ważność, czy możność dochodzenia wykonania pozostałych postanowień 

Umowy.  razie wystąpienia takiej nieważności lub niemożności dochodzenia wykonania, Strony uczynią 

wszystko co możliwe, aby osiągnąć lub wywołać w sposób zgodny z prawem te same cele lub skutki 

gospodarcze, które miały być osiągnięte lub wywołane przez postanowienie dotknięte nieważnością 

lub niemożnością dochodzenia jego wykonania. 

9. Strony postanawiają, że w sytuacji opisanej w ust. 8, Strony przedsięwezmą wszelkie racjonalne 

działania w celu utrzymania niniejszej Umowy w jak najdalej idącym zakresie. O ile jakiekolwiek 

postanowienia okażą się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, Strony zobowiązują się 

wynegocjować w dobrej wierze brzmienie nowych postanowień. Nowe postanowienia powinny możliwie 

najbliżej odpowiadać swoją treścią postanowieniom uznanym za nieważne, bezskuteczne 

lub niewykonalne, a także odpowiadać zgodnemu zamiarowi Stron oraz celowi, któremu ma służyć 

Umowa. 

10. W razie powstania sporu związanego z realizacją Umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę 

postępowania wyjaśniającego, kierując roszczenia do Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest 

do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w terminie do 21 dni roboczych, licząc  

od dnia otrzymania pisma. 

11. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem  

§ 1 ust 3 pkt.3, § 2 ust. 10, § 7 ust. 5 oraz § 9.  

12. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

13. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, 

a w szczególności ustawy Kodeks cywilny. 

14. Sporne sprawy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, 

a jeden Wykonawca. 
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§ 17 

Załączniki do Umowy 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1. Zakres prac. 

2. Wzór Karty gwarancyjnej. 

3. Wytyczne do ubezpieczenia OC 

4. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 

5. Wykonanie prac niebezpiecznych pożarowo 

6. Informacje o przetwarzaniu  danych osobowych 

7. KRS/wypis z CEIDG Wykonawcy 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

POLSKA WYTWÓRNIA 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 

WYKONAWCA: 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

  

  


