Tom II

WARUNKI UMOWY

Rozdział 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WYKONAWCZEJ
(Załącznik Nr 2 do Umowy Ramowej)
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§1
DEFINICJE
Użyte w Umowie określenia oznaczają:
1) Dni - ilekroć Umowa posługuje się terminem „Dni” należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, z
zastrzeżeniem postanowień Umowy wskazujących wprost na „dni robocze”.
2) Dni robocze - ilekroć Umowa posługuje się terminem „Dni robocze” należy przez to rozumieć dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3) Etap - część Przedmiotu Umowy przewidziana do wykonania zgodnie z HRF.
4) Inni Wykonawcy - podmioty inne niż Wykonawca, wykonujące na podstawie Umowy Ramowej lub
innych kontraktów badania, analizy i dokumentacje w zakresie ochrony środowiska, w tym
inwentaryzacje przyrodnicze, karty informacyjne przedsięwzięć, raporty o oddziaływaniu na
środowisko i inne prace w ramach i na potrzeby przygotowania i realizacji planów inwestycyjnych
Zamawiającego, jak również inne podmioty świadczące usługi doradcze.
5) HRF - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.
6) Oferta - Oferta Wykonawcy z dnia … , złożona przez Wykonawcę w postępowaniu nr 10/2019 w
wyniku którego zawarto Umowę Wykonawczą.
7) Oferta Ramowa - Oferta Wykonawcy z dnia …, złożona przez Wykonawcę w postępowaniu nr
10/2019, w wyniku którego zawarto Umowę Ramową.
8) OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
9) Personel – osoby przy pomocy których Wykonawca wykonuje Umowę.
10) Personel podstawowy – osoby wymagane OPZ, w tym osoby wskazane imiennie w przedłożonej
przez Wykonawcę Ofercie Ramowej lub oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu,
w wyniku którego zawarto Umowę Ramową, przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 1 lub ust. 2f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.).
11) Personel pomocniczy – inne niż Personel podstawowy osoby wykonujące Przedmiot Umowy,
stanowiące pomoc Personelu podstawowego.
12) Podwykonawca - osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, realizująca część prac w ramach wykonania Przedmiotu Umowy,
z którym Wykonawca (lub Podwykonawca Wykonawcy) zawarł umowę za zgodą
Zamawiającego, na wykonanie części prac zmierzających do wykonania Przedmiotu Umowy.
13) Produkt – wszelkie dokumenty i usługi stanowiące Przedmiot Umowy.
14) Protokół Inwentaryzacji – dokument, zawierający w szczególności wykaz wykonanych prac i
Produktów Umowy podlegających inwentaryzacji, zawierający: nazwę protokołu i jego numer,
wskazanie osób przeprowadzających inwentaryzację, przedmiot i datę przeprowadzenia
inwentaryzacji, wykaz dokumentów przekazanych Zamawiającemu na dzień sporządzenia
protokołu, podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej.
15) Protokół Odbioru Częściowego/Końcowego - dokument potwierdzający odbiór Przedmiotu
Umowy, sporządzony w formie pisemnej, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół Odbioru zawiera informacje, że Wykonawca wykonał
odpowiednio w części lub całości Produkty składające się na Przedmiot Umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz jej integralnymi załącznikami.
16) Protokół Przekazania - dokument potwierdzający, że Wykonawca przekazał w całości lub
części Produkty składające się na Przedmiot Umowy, celem sprawdzenia i oceny
merytorycznej przez Zamawiającego.
17) Siła Wyższa - oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie
mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany
nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki.
18) SIWZR - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla realizacji Umowy Ramowej.
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19) SIWZW - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla realizacji Umowy Wykonawczej.
20) Uprawnione Podmioty – wszelkie podmioty zależne i/lub powiązane kapitałowo lub
organizacyjnie z Zamawiającym oraz organy władzy publicznej lub inne podmioty z udziałem
Skarbu Państwa lub samorządów, w tym ich podmioty zależne (np. oddziały lub delegatury
PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Koleje Mazowieckie Sp. z o.o., GDDKiA itp.) oraz Inni
Wykonawcy wskazani przez Zamawiającego, a także Inwestorzy w rozumieniu ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (tj. Dz. U. 2018, poz. 1089 ze zm.).
21) Umowa - niniejsza umowa wykonawcza nr … z dnia …. wraz z załącznikami stanowiącymi jej
integralną część.
22) Umowa Ramowa – umowa ramowa nr … z dnia …
23) Usterka - inne niż Wady uwagi Zamawiającego sformułowane w procesie odbiorowym.
24) Wada - wada fizyczna lub prawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks
cywilny (t.j. D.U 2018, poz. 1025 ze zm.), wynikająca z niewykonania Przedmiotu Umowy lub
jego części albo wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem lub z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności Opisem Przedmiotu
Zamówienia, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
„Zamawiający” oraz „Wykonawca” w treści niniejszej Umowy łącznie zwani są „Stronami”
indywidualnie zaś „Stroną”.
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§2
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać udzielone mu zamówienie nr/pn.
……………………….., zgodnie z treścią Oferty oraz zgodnie z postanowieniami Umowy wraz z jej
integralnymi częściami określonymi w § 24 Umowy, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
§3
KOMUNIKACJA
Strony postanawiają, że komunikacja między nimi będzie odbywać się w formie elektronicznej
(poczta elektroniczna), z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wymagających wyłącznie lub
dodatkowo formy pisemnej. W przypadku, gdy z treści Umowy wynika wymóg zachowania formy
pisemnej przyjmuje się, że forma ta została zastrzeżona pod rygorem nieważności.
Dane kontaktowe Zamawiającego:
Adres:
Telefon:
e-mail:
Dane kontaktowe Wykonawcy:
Adres:
Telefon:
e-mail:

…
…
…

Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną na adresy
wskazane w ust. 2 i 3 uważa się za złożone, jeśli ich treść dotarła do adresata. Na żądanie, Strona
potwierdzi otrzymanie w/w informacji.
W przypadku zmiany wskazanych w ust. 2 i 3 danych kontaktowych, Strona, której dotyczy zmiana
winna niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni zawiadomić o powyższym drugą Stronę,
podając jednocześnie aktualne dane kontaktowe dla komunikacji. W przypadku niedopełnienia
tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie
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doręczoną.
Zmiany, o których mowa w ust. 5 następują przez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie
stanowią zmiany Umowy.
§4
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalają następujące terminy wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy:
1) Data rozpoczęcia wykonania Przedmiotu Umowy – dzień podpisania Umowy.
2) Termin wykonania Przedmiotu Umowy –…. Dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, tj. do
dnia …..
Szczegółowy podział Przedmiotu Umowy na Etapy wraz z terminami pośrednimi wykonania
poszczególnych Etapów ujęty jest w HRF.

§5
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
Strony ustalają, że Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami wynosi:
1) Wynagrodzenie netto (bez podatku VAT): … PLN
(słownie: ………………………………………………………………………….),
2) Podatek VAT wg obowiązującej stawki: ……… PLN
3) Wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT): … PLN
(słownie: ……………………………………………………………………… ).
Wykonawca oświadcza, że w cenie Oferty uwzględnił wszelkie koszty i ryzyka, wynikające z
wymagań Umowy, a w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień,
konsultacji, zgód, pozwoleń, zezwoleń, procedur i decyzji administracyjnych niezbędnych do
poprawnego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie wypłacone zostanie w częściach z tytułu wykonania poszczególnych Etapów
określonych w HRF, po uprzednim dokonaniu odbioru Produktów objętych poszczególnymi
Etapami.
Wynagrodzenie za wykonanie Etapu I stanowi 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1.
Wynagrodzenie za wykonanie Etapu II stanowi 90% wynagrodzenia określonego w ust. 1.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe do końca trwania Umowy i nie podlega
zmianom, z zastrzeżeniem § 17 i § 18 Umowy.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na następujący rachunek bankowy
Wykonawcy: nr ……, w banku: …… . O każdej zmianie rachunku wskazanego przez Wykonawcę na
poprzedniej fakturze Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego odrębnym pismem.
Podstawą
wystawienia
przez
Wykonawcę
faktury
będzie
Protokół
Odbioru
Częściowego/Końcowego, potwierdzający wykonanie Etapu/całości Przedmiotu Umowy bez Wad
i/lub Usterek, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wystawić oryginał faktury na wzorze uzgodnionym przez
Zamawiającego wraz z kompletem załączników do faktury. W treści faktury należy wskazać numer,
nazwę i datę zawarcia Umowy. Oryginał faktury Wykonawca dostarczy do sekretariatu Centralny
Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.
Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie ustrukturyzowanej formy elektronicznej
zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2018, poz. 2191).
Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* (usunąć niewłaściwe) czynnym podatnikiem podatku od
towarów i usług VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.
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11. W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę – Członków Konsorcjum (związanych
umową konsorcjum lub inną umową regulującą ich współpracę), są oni zobowiązani do udzielenia
umocowania w postaci pełnomocnictwa w formie pisemnej przez umocowanych przedstawicieli,
jednemu z Członków Konsorcjum do wystawiania przez niego faktury VAT oraz do przejęcia przez niego
należności przypadających wszystkim Członkom Konsorcjum z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.
Zapłata na rachunek bankowy wskazanego w ten sposób Członka Konsorcjum zaspakaja roszczenia
wszystkich Członków Konsorcjum wobec Zamawiającego i zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności
za zapłatę wynagrodzenia pozostałym Członkom Konsorcjum.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie Wykonujących Umowę – Członków Konsorcjum (związanych
umową konsorcjum lub inną umową regulującą ich współpracę), Zamawiający dopuszcza także
możliwość wystawiania na rzecz Zamawiającego faktur przez poszczególnych Członków
Konsorcjum odrębnie, odpowiednio do zakresu wykonanych przez poszczególnych Członków
Konsorcjum części Przedmiotu Umowy, po uprzednim ustaleniu podziału zakresów wykonywanych
przez poszczególnych Członków Konsorcjum i pisemnym potwierdzeniu dokonanych ustaleń przez
Strony, w tym lidera Konsorcjum. Wynagrodzenie należne takiemu Członkowi Konsorcjum będzie
płatne na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej przez niego fakturze i
dochowaniu pozostałych wymogów określonych w niniejszym paragrafie. Powyższe nie wyłącza
uprawnienia Zamawiającego, który wedle swego uznania może zapłacić umówione wynagrodzenie
na rzecz jednego z Członków Konsorcjum, a przez zaspokojenie któregokolwiek z nich,
zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia wygaśnie względem wszystkich podmiotów
wchodzących w skład Konsorcjum (solidarność wierzycieli).
13. Do każdej faktury, z wyjątkiem pierwszej, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia pisemnych
oświadczeń Wykonawcy oraz oświadczeń Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami
reprezentacji), że wszystkie należności, wynikające z faktur Podwykonawców, których termin płatności
upłynął w okresie objętym daną fakturą, zostały opłacone.
14. Wykonawca w terminie do 60 Dni od daty wystawienia ostatniej faktury dostarczy do
Zamawiającego pisemne oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców (podpisane zgodnie z
zasadami reprezentacji), że wszystkie należności wynikające z faktur Podwykonawców z tytułu
wykonania Przedmiotu Umowy zostały opłacone.
15. Należności z tytułu płatności za realizację prac składających się na Przedmiot Umowy, będą
regulowane w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie
do 30 Dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z
kopią Protokołu Odbioru Częściowego/Końcowego i oświadczeniami Wykonawcy i
Podwykonawców, o których mowa w ust 13.
16. Termin płatności, o którym mowa w ust. 15 nie biegnie, jeżeli kwota wynagrodzenia wskazana w
fakturze jest nieprawidłowa bądź, jeżeli faktura nie została poprawnie wystawiona lub brakuje
dołączonych do faktury oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców, o których mowa w ust. 13 lub
stwierdzono błędy w Protokole Odbioru Częściowego/Końcowego. W takim przypadku termin
płatności będzie liczony od dnia dostarczenia przez Wykonawcę poprawnej faktury korygującej,
zawierającej wszystkie poprawne informacje i dokumenty.
17. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
18. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r., o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118). Płatność odsetek będzie
dokonywana na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez Wykonawcę.
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§6
ODBIORY
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu do odbioru wyłącznie takich
Produktów, które stanowią wykonanie Etapu/całości Przedmiotu Umowy, a które zostały
wykonane zgodnie z Umową w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu Przedmiot
Umowy ma służyć a także, które zostały wykonane zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa obowiązującymi na dzień przekazania danego Etapu/całości Przedmiotu
Umowy.
Przekazanie Produktów stanowiących Przedmiot Umowy będzie każdorazowo dokonywane w
siedzibie Zamawiającego, w terminach określonych w HRF.
Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu do odbioru wykonanego
Etapu/całości Przedmiotu Umowy będzie Protokół Przekazania podpisany przez obie Strony.
Zamawiający dokona oceny otrzymanego Etapu/całości Przedmiotu Umowy w terminie do 28 Dni,
z zastrzeżeniem ust. 5.
Przed pisemnym przedstawieniem przez Zamawiającego wyników oceny otrzymanego
Etapu/całości Przedmiotu Umowy, w trakcie terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający
dopuszcza organizację na terenie m. st. Warszawy spotkania konsultacyjnego z udziałem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. O dokładnym terminie spotkania Wykonawca
zostanie poinformowany z wyprzedzeniem 2 Dni.
W przypadku stwierdzenia podczas oceny Wad i/lub Usterek w przekazanych Produktach
stanowiących wykonanie Etapu/całości Przedmiotu Umowy, Zamawiający poinformuje pisemnie
o tym Wykonawcę, który niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 Dni, dokona poprawy
Produktów zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Przekazanie poprawionych Produktów
odbędzie się za Protokołem Przekazania zgodnie z ust. 3.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin dokonania poprawek
Produktów przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 6.
Wykonawca ma prawo w terminie do 5 Dni od otrzymania informacji o stwierdzonych Wadach
i/lub Usterkach do pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego.
Po otrzymaniu stanowiska Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający w terminie do 5
Dni podejmie ostateczną decyzję odnośnie zakresu wymaganych poprawek.
Działania określone w ust. 8 oraz ust. 9 nie powodują wydłużenia terminu, o którym mowa w ust.
6, wyznaczonego na poprawienie Produktów. Wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 6
następuje w przypadku, gdy Zamawiający podejmie ostateczną decyzję, o której mowa w ust. 9 w
terminie dłuższym niż 5 Dni – o czas, o jaki nastąpiło przedłużenie podjęcia ostatecznej decyzji
przez Zamawiającego.
Produkty przekazane do ponownej oceny wg zasad określonych w ust. 6 podlegają powtórnej
ocenie Zamawiającego w terminie do 14 Dni od dnia ich dostarczenia.
Jeżeli w wyniku dokonania powtórnej oceny Zamawiający stwierdzi w Produktach te same Wady
i/lub Usterki, które wskazał podczas procedury wcześniejszych ocen, uprawnionym stanie się
uznanie, że nastąpiło opóźnienie w ich usunięciu. Opóźnienie to będzie liczone od terminu
pierwotnie wyznaczonego na przekazanie poprawionych Produktów (po pierwszej ocenie
Zamawiającego) do dnia otrzymania prawidłowych Produktów. Jeżeli opóźnienie to zostanie
uznane jako zwłoka w usunięciu Wad, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do naliczenia
kar umownych określonych w §10 ust. 1 pkt. 3 Umowy.
W procedurze ponownej oceny Produktów Zamawiający zachowuje prawo wskazywania nowych
ujawnionych Wad i/lub Usterek, o ile zostaną zidentyfikowane w trakcie ponownej oceny.
Czas wprowadzania poprawek do Produktów poszczególnych Etapów/całości Przedmiotu Umowy,
wynikających ze stwierdzonych podczas procesu odbiorowego Wad i/lub Usterek jest ryzykiem
Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wprowadzania
poprawek oraz nie ma podstaw do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
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15. Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i odbiór przez Zamawiającego każdego Etapu/całości
Przedmiotu Umowy bez Wad i/lub Usterek będzie Protokół Odbioru Częściowego/Końcowego
sporządzony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
16. Jeżeli przed dokonaniem odbioru poszczególnych Etapów/całości Przedmiotu Umowy nastąpi
zmiana stanu prawnego, bądź zmiana przepisów zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która
to zmiana będzie miała wpływ na realizację nieodebranych Produktów w ramach Etapu lub
Etapów, Wykonawca dostosuje ten Etap lub Etapy do obowiązujących lub opublikowanych w
Dzienniku Ustaw przepisów prawa, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 pkt. 4 Umowy.
§7
NADZÓR PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Osobami nadzorującymi prawidłową realizację Przedmiotu Umowy są:
po stronie Zamawiającego:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Adres:
Telefon:
e-mail:
po stronie Wykonawcy:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Adres:
Telefon:
e-mail:
2. Każda ze Stron oświadcza, iż osoby wskazane w ust. 1, są umocowane przez Stronę do
dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem
postanowień ust. 3.
3. Każda z osób wymienionych w ust. 1 uprawniona jest do samodzielnego działania z zastrzeżeniem,
że do wykonywania czynności związanych z odbiorem, w tym do złożenie podpisu na Protokołach
Przekazania i Protokołach Odbioru Częściowego/Końcowego, konieczne jest działanie łącznie co
najmniej dwóch osób reprezentujących Zamawiającego i jednej osoby po stronie Wykonawcy z
wskazanych w ust. 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stron, w tym w zakresie zwolnienia
bądź zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania finansowego, upoważnione są osoby posiadające
stosowne umocowanie w tym zakresie, wynikające z przepisów prawa lub udzielonego
pełnomocnictwa.
4. W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 1, do dokonania czynności określonych w ust.
2 i 3 upoważnione są osoby je zastępujące. Upoważnienie do dokonania czynności określonych w
ust. 2 i 3 dla osób zastępujących osoby, o których mowa w ust. 1, musi być dokonane w formie
pisemnej.
§8
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, wiedzą
techniczną, normami technicznymi, ogólnie uznanymi metodykami oraz przepisami prawa,
obowiązującymi na dzień przekazywania do obioru Etapu/całości Przedmiotu Umowy bez Wad
i/lub Usterek.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania Umowy w taki sposób, aby
założone cele zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zastosowane metody i metodyki wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Produkty Umowy muszą być kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
4. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy będzie działać jako sumienny doradca Zamawiającego,
zgodnie z przepisami oraz zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W
szczególności, Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich publicznych
oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również
od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami
wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy których
wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i
działań sprzecznych z interesem Zamawiającego lub które stałyby w sprzeczności z obowiązkami
ciążącymi na Wykonawcy na podstawie Umowy.
5. Wykonawca gwarantuje, iż w trakcie realizacji niniejszej Umowy, w zakresie obowiązków
Wykonawcy, nie będą brali udziału etatowi pracownicy Zamawiającego.
6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska materiały/zasoby potrzebne do
wykonania Przedmiotu Umowy oraz uzyska wszystkie wymagane niezbędne opinie, uzgodnienia,
zatwierdzenia i decyzje.
7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi
nieograniczony dostęp do Personelu oraz wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli
realizacji Umowy w okresie trwania Umowy.
8. Wykonawca jest zobowiązany także:
1) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego;
2) niezwłocznie pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Etapów Umowy;
3) przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej
oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Umowy, wraz
ze stanowiskiem Wykonawcy, niezwłocznie od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę w
terminie umożliwiającym skorzystanie z trybu odwoławczego;
4) terminowo przekazywać prawidłowo wykonane raporty miesięczne. Brak przekazywania
ww. raportów w obowiązujących terminach stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy
z winy Wykonawcy na podstawie §11 ust. 2 pkt 3 Umowy;
5) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych oraz licencji;
6) przestrzegać praw patentowych i odpowiadać za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów,
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca;
7) za zgodą i w sposób uzgodniony z Zamawiającym udostępniać Uprawnionym Podmiotom
Produkty w wersji nieodebranej oraz wszelkie inne wyniki prac Wykonawcy (np. raporty
miesięczne).
9. Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1) wykracza
poza zakres uprawnień wynikających z Umowy, Wykonawca w terminie do 3 Dni roboczych od
otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie
Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 3 Dni roboczych od otrzymania powiadomienia
Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w sprawie tj. potwierdzi, zmieni lub anuluje polecenie.
Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego
wcześniej polecenia.
10. W ramach wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1, w terminie określonym w §13 ust. 1 i 2,
Wykonawca w terminie do 7 Dni zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień dotyczących
Przedmiotu Umowy oraz zapewnienia dostępu do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych
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do kontroli realizacji Umowy.
11. Udzielanie wyjaśnień dotyczących Przedmiotu Umowy o których mowa w ust. 10, w szczególności
związane jest z procesami przygotowania Raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz
procedurami uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. O ile będzie to konieczne
w ramach w/w wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnień dokumentacji oraz
dokonania stosownych sprawdzeń terenowych.

1.

2.

3.

§9
PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1191 z późń. zm.) oraz nie naruszy
majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją
Umowy lub jej części/Etapu przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych
osób, a w szczególności, iż:
1) w chwili przedstawienia do odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części/Etapu będą
przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do
każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części/Etapu w zakresie
ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie
pisemnej;
2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przenieść autorskie
prawa majątkowe i prawa zależne w zakresie opisanym w pkt. 1 do utworów powstałych w
związku z realizacją Umowy lub jej części/Etapu, w szczególności Wykonawca oświadcza, iż
prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub
ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie Umowy;
3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją
Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób
trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;
4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w
chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod
warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przedstawienia Zamawiającemu do
odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części/Etapu;
5) przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na Wykonawcę będzie
dokonane w terminie przedstawienia do odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części/Etapu
Zamawiającemu.
Z chwilą faktycznego wydania za Protokołem Przekazania utworów powstałych w związku z
realizacją Umowy lub jej części/Etapu Zamawiającemu, Wykonawca w ramach wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 Umowy, przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłączność, na polach eksploatacji wymienionych w ust.
3 poniżej, całość przysługujących autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018
r., poz. 1191 z późn. zm.), wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w szczególności:
raportów, map, wykresów, rysunków, specyfikacji technicznych, planów, danych statystycznych,
ekspertyz, obliczeń i innych dokumentów, a także broszur, materiałów redakcyjnych, zdjęć,
materiałów filmowych. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający
nabywa własność wszystkich, przekazanych Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej
Umowy, egzemplarzy Przedmiotu Umowy i nośników, na których utrwalono utwór.
Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
utworów wytworzonych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części/Etapu będzie
mógł korzystać z nich w sposób nieograniczony i w nieograniczonym czasie w całości lub w części,
na następujących polach eksploatacji:
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4.

5.

6.

7.

1) użytkowania utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z
realizacją zadań Zamawiającego;
2) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video,
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);
3) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4) wprowadzanie do obrotu;
5) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
6) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu;
7) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stację naziemną;
8) nadawania za pośrednictwem satelity;
9) reemisji;
10) wymiany nośników, na których utwór utrwalono;
11) wykorzystania w utworach multimedialnych;
12) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy;
13) wprowadzania zmian;
14) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
15) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez niego wybranym;
16) najem;
17) dzierżawę;
18) udzielanie licencji na wykorzystanie;
19) wielokrotne wykorzystywanie utworu do realizacji inwestycji i zadań Zamawiającego, w tym
wielokrotne wykorzystywanie do opracowania dokumentacji środowiskowych;
20) publikowanie części lub całości utworu.
Wykonawca zobowiązuje się, że nie później niż na dzień przeniesienia na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów:
1) uzyska zapewnienie twórców utworów, że twórcy ci nie będą wykonywali w stosunku do
Zamawiającego ani jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych do tych
utworów;
2) uzyska upoważnienie twórców do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych do
utworów i do przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.
Wykonawca oświadcza, że nie później niż na dzień przeniesienia na Zamawiającego autorskich
praw majątkowych i praw zależnych do utworów nie będzie wykonywał autorskich praw
osobistych do utworów oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw
osobistych w jego imieniu i do przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.
Przenosząc na Zamawiającego prawa zależne do utworów, o których mowa w ust. 2 Wykonawca,
w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, wyraża zgodę na dokonywanie zmian,
modyfikacji i poprawek utworów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby trzecie wskazane
przez Zamawiającego, a jednocześnie udziela Zamawiającemu praw zależnych zezwalając na
korzystanie z utworów oraz ich zmian oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz ze
zmianami.
W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego,
zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw zależnych, zarówno
osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca:
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1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych
zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi do procesu po
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obsługi prawnej postępowania;
3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych
osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

§10
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wykonania określonego
w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy - w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) za zwłokę w wykonaniu Etapu I Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w
HRF - w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto za Etap I określonego w HRF za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki;
3) za zwłokę w usunięciu Wad ujawnionych podczas odbioru Etapu Przedmiotu Umowy w
wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto za dany Etap określonego w HRF, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego;
4) za zwłokę w usunięciu Wad ujawnionych w okresie rękojmi – w wysokości 0,5% całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie Wad;
5) w przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Personel podstawowy inny niż w
Ofercie Ramowej (lub załącznikach) i niezaakceptowany przez Zamawiającego - w wysokości
200,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień braku wykonywania Przedmiotu Umowy przez
Personel podstawowy wskazany w Ofercie Ramowej (lub załącznikach) i zaakceptowany
przez Zamawiającego;
6) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze Stron z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy;
7) za zwłokę w udzieleniu wyjaśnień o których mowa w § 8 ust. 10 i 11 w stosunku do terminu
o którym mowa w § 8 ust. 10 w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki.
Każde z zobowiązań określonych w ust. 1 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do
dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym
postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy oraz na pokrycie ich z
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zapłacenie przez Wykonawcę kar w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 - 5, 7 nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków
wynikających z Umowy.
Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1, nie przekroczy 30% wartości
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający może po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zlecić usunięcie Wad lub dokończenie wykonania Umowy
osobie trzeciej, a Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie wszelkich szkód i kosztów poniesionych
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przez Zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania Umowy i zmiany Wykonawcy na
osobę trzecią.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

§11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Strony potwierdzają, że Przedmiot Umowy ma charakter podzielny.
Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do odstąpienia od całości lub części
Umowy, jeżeli Wykonawca:
1) pozostaje w co najmniej 30-dniowej zwłoce w wykonaniu któregokolwiek Etapu określonego
w HRF,
2) dokona trzykrotnego nienależytego usunięcia Wad dotyczących tego samego Etapu Umowy,
3) wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z Umową i/lub zgodnymi z Umową wskazaniami
Zamawiającego,
4) porzuca prace lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar nie kontynuowania
wykonywania swoich zobowiązań, a także bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od
prowadzenia prac,
i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania
naruszenia warunków Umowy w terminie 14 Dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje się
do wezwania.
Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2 powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie
nie późniejszym niż 360 Dni od dnia upływu pierwotnego terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 2
Umowy, tj. do dnia ………….
W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2, tak szybko jak to możliwe po
wejściu w życie powiadomienia o odstąpieniu, Strony dołożą wspólnych starań mających na celu
uzgodnienie stanowisk, w zakresie określenia wartości Produktów Umowy na datę odstąpienia.
Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 5 Dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie
zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych Produktów Umowy
wraz z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i
przedłoży je do Zamawiającego;
2) w terminie 14 Dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa
w pkt. 1), Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia
ze stanem faktycznym, sporządzi szczegółowy Protokół Inwentaryzacji wykonanych prac i
Produktów Umowy wraz z zestawieniem wynagrodzenia oraz określi Produkty przydatne
Zamawiającemu z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć. Podpisany przez Strony Protokół
Inwentaryzacji po wypełnieniu jego zapisów i dostarczeniu Produktów Zamawiającemu będzie
stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT, z zastrzeżeniem obowiązku przedłożenia
Oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 13 i 14 Umowy.
Zamawiający może także odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 Dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1
Umowy lub jego części, Zamawiający nabywa zależne i majątkowe prawa autorskie w pełnym
zakresie określonym niniejszą Umową do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.
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§12
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł skutecznie na rzecz
Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ……………… w wysokości
10% całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy tj. kwotę:
………………… PLN (słownie: ……………………… ).
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 Dni od
dnia wykonania całości Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie
wykonane, tj. od daty podpisania przez Strony Protokół Odbioru Końcowego, o którym mowa w §
6 ust. 15 Umowy, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie
zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
W przypadku wydłużenia terminu wykonania Umowy i/lub wydłużenia procesu odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego przedłużenia
ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niż pieniężna
lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez odrębnego w tym zakresie wezwania przez
Zamawiającego, najpóźniej na 15 Dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy. Koszty przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
ponosi Wykonawca.
Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 4 nie dostarczy Zamawiającemu
przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypłata, o której mowa w ust. 5, nastąpi po upływie terminu przewidzianego na przedłużenie lub
wniesienie nowego zabezpieczenia lecz nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia.
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
§13
RĘKOJMIA
Strony ustalają, że okres rękojmi na Produkty będące Przedmiotem Umowy wynosi 5 lat.
Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego wskazanej w Protokole Odbioru
Końcowego.
W okresie rękojmi Wykonawca będzie utrzymywał ciągłość odpowiednio wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich Wad
Produktów Umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego. Z tytułu usunięcia Wad Wykonawcy nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych Wadach Produktów Umowy w ciągu 30 Dni
od ich ujawnienia.
Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający,
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W szczególności Wykonawca zrzeka się zarzutów w
zakresie wysokości wynagrodzenia należnego osobie trzeciej, która usunie Wady.
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7. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wskazanych w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje
możliwość egzekwowania kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 7 Umowy.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1,
jeżeli zgłosił Wadę przed upływem tego terminu.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio w zakresie, w jakim Zamawiający dokonał odbioru prac.

1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

§14
UBEZPIECZENIE
Wykonawca oświadcza, iż ubezpieczył się od ryzyk związanych z prowadzeniem przez niego
działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż wartość przedmiotowej Umowy i gwarantuje, że
każdy Podwykonawca ubezpieczy się od ryzyk związanych z prowadzeniem przez niego
działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż równowartość podzlecanych prac.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 28 Dni od dnia
zawarcia Umowy, kopii polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu) potwierdzającej
ubezpieczenie (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), o którym mowa w
ust. 1. Brak przekazania przedmiotowego ubezpieczenia w w/w terminie stanowi podstawę do
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 3 Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w całym
okresie wykonywania Umowy i obowiązywania rękojmi.
Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, kończy się w
okresie wykonywania Umowy, lub w okresie rękojmi, Wykonawca winien bez wezwania
Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia (poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), w terminie do 15 Dni przed datą ustania ważności
poprzedniej polisy.
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia związane z
realizacją Umowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z
Przedmiotem Umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich.
§15
PODWYKONAWCY
Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom.
Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom może nastąpić jedynie po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, co nie wymaga zmiany Umowy w formie
aneksu.
Treści ust. 2 nie stosuje się do realizacji części prac w ramach wykonania Przedmiotu Umowy,
które zostały przeznaczone dla podwykonawstwa i wymienione w Ofercie.
W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania
autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw
osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy, w zakresie tożsamym z określonym
w niniejszej Umowie oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową.
Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, że
Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców,
jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.
Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany w Ofercie Wykonawcy.
Wykonawca jest uprawniony do zmiany Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy po uzyskaniu
wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
W przypadku, gdy Podwykonawca, który ma zostać zmieniony jest równocześnie podmiotem, z
którego zasobów Wykonawca korzystał w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu (lub kryteriów oceny ofert) Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
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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.
10. Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić kopię umowy
z Podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

§16
PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania Umowy osoby spełniające wymagania
określone w OPZ dla Personelu podstawowego, w tym wskazane imiennie w przedłożonej przez
Wykonawcę Ofercie Ramowej lub oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu, w
wyniku którego zawarto Umowę Ramową, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986
ze zm.). Wykonawca zapewni również w ramach Personelu udział Ekspertów przyrodników
specjalizujących się w innych (niż wskazane w OPZ) dziedzinach w przypadku, gdy wymagać tego
będzie należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w wykonaniu Umowy również innych osób,
stanowiących pomoc Personelu podstawowego jako Personel pomocniczy, przy czym wykonywana
przez nich praca może mieć wyłącznie charakter wspomagający pracę osób na stanowisku Eksperta
(np. praca nad dokumentacją fotograficzną lub kartograficzną), przebiegać pod jego nadzorem i na
jego odpowiedzialność.
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz Personelu skierowanego
do realizacji Przedmiotu Umowy wraz z wykonywanym przez nich zakresem zadań, w terminie do
14 Dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 i ust. 2.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania Umowy innych osób niż wskazane
w ust. 1 zdanie 1 stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy na podstawie § 11 ust. 3 pkt 3 Umowy. Skierowanie, do wykonywania Umowy innych
osób niż wskazane pierwotnie w ust. 2, wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
W przypadku zaistnienia konieczności zmiany Personelu podstawowego, Wykonawca jest
zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji
Zamawiającego. Zaproponowany kandydat zostanie zaakceptowany wyłącznie wtedy, gdy jego
kwalifikacje i doświadczenie będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób
wymaganych postanowieniami SIWZR, a zmiana ta nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania
Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
W przypadku osób wchodzących w skład Personelu podstawowego ocenianego w ramach
kryterium oceny ofert podczas badania i oceny Oferty Ramowej, zmiana takiej osoby na wniosek
Wykonawcy, w trakcie realizacji Umowy, może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy:
1) nowa osoba w ramach punktacji obliczonej na zasadach określonych w ww. kryterium otrzyma
co najmniej taką samą ilość punktów, co osoba wskazana w Ofercie Ramowej oraz
2) kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i
doświadczenia wymaganych w SIWZR.
Zgoda, o której mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany
którejkolwiek z osób Personelu podstawowego, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest
dla Wykonawcy wiążące.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu Personelowi wszelkie warunki i środki, w tym
biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków Personelu
Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio
ze zmiany Personelu.
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§17
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
Zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie których
został wybrany, możliwe są w przypadku zaistnienia okoliczności i w zakresie określonym w
niniejszym paragrafie oraz w § 18 Umowy.
Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie zmiany wysokości wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 Umowy, z tytułu następujących okoliczności:
1) w przypadku zmiany stawki VAT w wyniku zmian w obowiązujących przepisach prawa może
nastąpić zmiana wynagrodzenia w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT;
2) zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.
Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie zmiany wysokości wynagrodzenia
określonego w § 5 Umowy ust. 1 i/lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub terminu
wykonania poszczególnych Etapów określonych w HRF i/lub terminu wykonania Umowy, z tytułu
następujących okoliczności:
1) w przypadku zwiększenia obszaru badań terenowych, gdy potrzeba ta wynikać będzie z
rezultatów prac kameralnych i co najmniej jednej kontroli terenowej wskazujących, że jest to
niezbędne dla osiągnięcia celu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7;
2) w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia obszaru badań terenowych, gdy potrzeba ta
wynikać będzie z prowadzonych równolegle prac projektowych i/lub zmian założeń
inwestycyjnych, z zastrzeżeniem ust. 7;
3) w przypadku konieczności zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, jak również zmiany obszaru
objętego usługą inwentaryzacji spowodowanych ograniczeniem przez właściwy organ
przyznanych Zamawiającemu środków finansowych na realizację Umowy;
4) w przypadku zmian przepisów prawa w zakresie przepisów mających wpływ na wykonanie
Przedmiotu Umowy, o ile będzie to uzasadnione;
5) w przypadku konieczności zastosowania Zasad Zarządzania, o których mowa w art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. 2018, poz. 1089
ze zm.), o ile będzie to uzasadnione;
6) w przypadku zasadności zastosowania pojawiających się na rynku nowych metod wykonania
Przedmiotu Umowy pozwalających na osiągnięcie wyższych parametrów jakościowych i/lub
skrócenia terminu wykonania Umowy;
7) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczno-środowiskowa, za którą żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z
SIWZW.
Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy i/lub terminu wykonania poszczególnych Etapów określonych w HRF i/lub terminu
wykonania Umowy, z tytułu następujących okoliczności:
1) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji
państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i
podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności opóźnienie
lub odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których
są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę;
2) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej.
Każda ze Stron może zainicjować wprowadzenie zmian do Umowy w terminie do 60 Dni od
pojawienia się okoliczności stanowiących podstawę ich wprowadzenia. W takim przypadku
nastąpi złożenie drugiej Stronie Umowy wniosku w formie pisemnej, zawierającego stosowne
uzasadnienie, z zastrzeżeniem uregulowań § 18 Umowy.
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6. Do wyceny zmian wynagrodzenia określonych w ust. 3 brane będą odpowiednio wartości cen
jednostkowych określonych w HRF i/lub niezbędne uzasadnione wzrosty lub oszczędności
kosztów związanych z wprowadzeniem zmiany.
7. Zwiększenie obszaru badań terenowych poza wyznaczony przez Zamawiającego obszar, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 nie może stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia w przypadku,
gdy zwiększenie to odpowiadać będzie powierzchni zmniejszonego obszaru badań terenowych w
rejonie nieatrakcyjnym dla przedmiotu inwentaryzacji przyrodniczej.
8. W przypadku akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 5, Strony podejmą działania w celu
uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego zawarcia.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 18
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
W przypadku, gdy podczas wykonania niniejszej Umowy nastąpi zmiana:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
i zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, to
zmianie odpowiednio ulegnie wysokość wynagrodzenia, w sposób określony w ustępach poniżej.
Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1 zostanie ustalona poprzez uwzględnienie
zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełny etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji na
rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów,
części Przedmiotu Umowy.
Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 zostanie ustalona na podstawie
wykazanej przez Wykonawcę wartości wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do
wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części Przedmiotu Umowy.
Wykonawca, w terminie do 60 Dni od dnia wejścia w życie przepisów prawnych wprowadzających
zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, wystąpi z pisemnym wnioskiem o zmianę wysokości
wynagrodzenia, w którym wykaże oraz przedstawi:
1) wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez
Wykonawcę wraz ze wskazaniem wzrostu wartości kosztów Wykonawcy wynikającego z tych
okoliczności, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych (w tym Wykonawca
przedstawi liczbę osób przez niego zatrudnionych i bezpośrednio biorących udział w realizacji
na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany
przepisów części Przedmiotu Umowy, które to osoby otrzymują minimalne wynagrodzenie za
pracę albo minimalną stawkę godzinową wraz z okresami, na jakie zostały zawarte umowy z
tymi osobami),
2) szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wysokości wynagrodzenia.
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy, w terminie 14 Dni od otrzymania pisemnego
wniosku, o wyjaśnienie lub uzupełnienie wniosku, o którym mowa powyżej, we wskazanym przez
niego zakresie.
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6. W przypadku akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 4 i 5, Strony podejmą działania w celu
uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego zawarcia.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

§19
SIŁA WYŻSZA
Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku
ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.
Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze
względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy,
kary umowne lub odstąpienie od Umowy z powodu niedopełnienia obowiązków umownych.
Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu
przypadku Siły Wyższej. O ile druga Strona nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała
zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy,
w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również podejmie wszystkie
alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, którego nie wstrzymuje zdarzenie Siły
Wyższej.
W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków
wynikających z Umowy.
§ 20
POUFNOŚĆ INFORMACJI
Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem Umowy, zarówno
w czasie jej obowiązywania jak i po jej zakończeniu, będą traktowane jako informacje poufne
i mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających
z Umowy.
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystywania wyłącznie w celu wykonania
Umowy informacji poufnych, uzyskanych w związku z jej zawarciem i wykonywaniem. Strony
uprawnione są do przekazywania informacji poufnych swoim pracownikom i Podwykonawcom,
wyłącznie gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. W takim przypadku
Strona ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i
podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie. Każda ze Stron jest zobowiązana
zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje poufne, w tym materiały, nośniki, informacje
oraz dane, przed nieuprawnionym dostępem, również osób trzecich, a także zobowiązuje się, aby
jej pracownicy i Podwykonawcy utrzymywali poufny status informacji poufnych .
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy tych informacji poufnych :
1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
2) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod
warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji;
3) które są powszechnie znane;
4) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem
uzyskania takich informacji na podstawie Umowy;
5) które dotyczą faktu zawarcia Umowy, z wyłączeniem jej postanowień szczególnych, w zakresie
wykorzystania tej okoliczności w materiałach marketingowych Stron oraz referencji i
potwierdzenia posiadanych kompetencji;
6) które dotyczą faktu zawarcia Umowy oraz jej postanowień szczególnych, których ujawnienie
następuje na żądanie podmiotu prowadzącego audyt lub świadczącego pomoc prawną pod
warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji.
W przypadku nałożenia na Stronę obowiązku ujawnienia jakichkolwiek informacji poufnych drugiej
Strony, Strona ta nie później niż w terminie 3 Dni roboczych zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę
na piśmie. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu przez Stronę zobowiązania do
zachowania poufności Strona ta niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę.
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§ 21
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC WYKONAWCY/OSÓB
PODPISUJĄCYCH UMOWĘ W IMIENIU WYKONAWCY I OSÓB TRZECICH
1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r.), zwanego dalej: „RODO” informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny Sp. z
o.o.,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z realizacją niniejszej Umowy;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania lub Umowa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 7 lat od dnia podpisania niniejszej
Umowy;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako Podwykonawca, a których dane
osobowe zawarte są w składanej Ofercie lub Ofercie Ramowej lub jakimkolwiek załączniku lub
dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego
obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli
informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako
źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.

1

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ogłoszeniem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
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§22
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Strony podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a
wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim, bądź bezpośrednim związku z
Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeżeli po 60 Dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć
sporu, to Strony będą uprawnione do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
5.

§23
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być
przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego
lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej
Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 2 zostaną zastąpione
przez Strony postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują
skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych interesów Stron.
Strony zgodnie ustalają, że nienależyte wykonanie niniejszej Umowy będzie traktowane jako
nienależyte wykonanie Umowy Ramowej.
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem
wyjątków określonych w Umowie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie aktualne przepisy prawa
polskiego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron
Umowy.

§24
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
Nr 2 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
Nr 3 – Oferta;
Nr 4 – pytania i odpowiedzi do SIWZW oraz zmiany treści SIWZW.

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:
……………………………………
Data

…………………………………

……………………………………
Data

…………………………………

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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……………………………………
Data

…………………………………

……………………………………
Data

…………………………………
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Załącznik Nr 2 do Umowy Wykonawczej

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Lp.

Etapy
zgodnie
z OPZ

Termin
wykonania

Cena
jednostkowa
za 1 ha

Ilość ha
objętych
Umową

Łączna wartość
Etapu

1

2

3

4

5

6

1

Etap I

2

Etap II

RAZEM
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