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Wzór umowy

UMOWA nr ...
Zawarta w dniu ............................ 2018 roku pomiędzy:
Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi; Zawoja 1403, 34-222 Zawoja
NIP:5521713627,Regon: 122462192
reprezentowaną przez Dyrektora BgPN dr Tomasza Pasierbka
zwanym dalej Zamawiającym,
a: .............................................. .

zwanym dalej Wykonawcą
wspólnie zwanymi dalej Stronami,
W ramach realizacji projektu „Ocena stanu ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego za
pomocą nowoczesnych metod teledetekcyjnych" zgodnie z umową o dofinansowanie nr
POIS.02.04.00-00-0002/18-00 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty , złożonej
przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania „Pozyskanie
danych i przeprowadzenie analiz z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych" została zawarta umowa o następującej
treści:

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie usługi polegającej na:
1.1
Pozyskaniu i dostarczeniu dla Babiogórskiego Parku Narodowego aktualnych oraz
archiwalnych materiałów fotolotniczych, chmur punktów
UDAR, zobrazowań
teledetekcyjnych satelitarnych (średnio i wysokorozdzielczych) i lotniczych (zobrazowania
hiperspektralne i termalne) oraz przeprowadzenie referencyjnych pomiarów terenowych.
1.2
Przeprowadzeniu na podstawie zgromadzonych geodanych inwentaryzacji wybranych
zasobów przyrodniczych oraz wykonaniu analiz przestrzenno-czasowych niezbędnych do
monitorowania i zarządzania Babiogórskim Parkiem Narodowym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem oraz
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącym załącznik nr ....... do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 i 2 § 1,
zgodnie z Ofertą z dnia .......................... 2019r., która stanowi załącznik nr ........ do niniejszej
umowy i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, z najwyższą starannością i dbałością o
interesy Zamawiającego, uwzględniając zalecenia
uwagi przedstawione przez
Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie
określonym w§ 1 ust. 1 i 2 umożliwiającym prawidłowe wykonanie niniejszej umowy.

1.

§2
Zlecenie prac
1.

Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy na podstawie pisemnych zleceń przekazanych
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego - ,,Zlecenia". Zlecenie określać będzie zakres
prac do wykonania, termin ich realizacji oraz wartość prac objętych danym zleceniem a w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby, również szczególne wymagania co do sposobu wykonania i
udokumentowania prac oraz określenie zakresów przedmiotu Zlecenia objętych odbiorami
częściowymi.
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2.

Wykonawca nie może odmówić przyjęcia Zlecenia, co nie uchybia uprawnieniom Wykonawcy
określonym w ust. 5.
3. Informacje o wystawieniu Zlecenia tj. dacie wystawienia zlecenia, zakresie, terminie realizacji
oraz formie przekazania zlecenia do podpisu (np. w siedzibie Zamawiającego lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej) będą przekazywane Wykonawcy, zgodnie z wyborem
Zamawiającego, telefonicznie na nr. .........................., pocztą elektroniczną na adres e-mail
........................ . Informacja ta nie będzie kolidowała z datą wystawienia Zlecenia. Następnie
Zamawiający przekaże Zlecenie w formie pisemnej. Wykonawca potwierdzi każdorazowo
przyjęcie Zlecenia poprzez jego podpisanie. Zamawiający przewiduje wystawianie Zleceń raz na
kwartał albo rzadziej (zgodnie ze „Szczegółowym Planem Prac" opracowanym w działaniu nr 1).
4. Dopuszcza się modyfikację Zleceń po jego podpisaniu, jeżeli wystąpią szczególne okoliczności.
5. Wykonawca niezwłocznie po przyjęciu Zlecenia zobowiązany jest informować pisemnie
Zamawiającego o wszelkich znanych mu przeszkodach uniemożliwiających lub utrudniających
wykonanie Zlecenia.
6. Zamawiający przewiduje realizację Przedmiotu Umowy w czasokresach wynikających z zapisów w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr .... do umowy z
zastrzeżeniem, że pierwsze działanie dotyczące opracowania Szczegółowego Planu Prac (SPP)
będzie wykonane w terminie 14 dni od podpisania umowy.
7. Zakres oraz terminy realizacji kolejnych działań będą wynikać z SPP sporządzonego przez
Wykonawcę w ramach realizacji działania nr 1.

§3
Obowiązki Wykonawcy
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do realizacji
przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością, przyjmując na siebie
odpowiedzialność za poprawność techniczną, merytoryczną i stylistyczną przekazywanych
materiałów i dokumentów.
Wykonawca zobowiązuje się zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej
wygaśnięciu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych czy stanowiących
tajemnicę Zamawiającego, o których się dowiedział w trakcie realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy jest zobowiązany do ścisłej współpracy z
Zamawiającym oraz Ekspertem. Dane kontaktowe w celu współpracy pomiędzy Ekspertem a
Wykonawcą zostały udostępnione Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest udzielać ustnych lub pisemnych
informacji (według wyboru Zamawiającego) o stanie zaawansowania realizacji prac. Ponadto na
żądanie Zamawiającego lub Eksperta zobowiązany jest okazywać wykonane jego części, a także
stawiać się w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający wymaga raportowania postępu prac z zakresu przeprowadzanych analiz. Raport w
formie cyfrowej (plik pdf) należy dostarczyć Zamawiającemu raz na kwartał na wskazany w § 8
adres e-mail do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale. W raporcie należy
uwzględnić zakres wykonanych prac oddzielnie dla każdej z analiz.
Wykonawca, na żądanie podmiotów kontrolujących Zamawiającego zobowiązany jest do
udostępniania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wytworzonych oraz pozyskanych danych
ze wszystkich nośników (tj. nośników Wykonawcy), po pozytywnym odbiorze prac i przekazaniu
ich Zamawiającemu gdy zamówienie zostanie zrealizowane w całości. Podobnie dane
udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego mają być usunięte ze wszelkich nośników
Wykonawcy po zrealizowaniu zadania wymagającego posiadanie takich danych przez
Wykonawcę.
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Wykonawca w imieniu swoim i personelu dedykowanego do realizacji umowy oświadcza, że nie
jest powiązany osobowo, węzłami pokrewieństwa, powinowactwa lub biznesowo w czasie
trwania projektu z wykonawcą wybranym w zapytaniu ofertowym Ocena danych
teledetekcyjnych, pomoc techniczna i merytoryczna" pełniącym role Eksperta oraz osobami
uprawnionymi do reprezentowania tego wykonawcy lub z jego personelem.

8.

11

§4
Termin wykonania umowy
Umowa będzie realizowana w okresie od dnia jej podpisania do 30.11.2021 r.
Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków niezbędnych dla przyspieszenia tempa
prac w taki sposób, aby usługa wykonana została w przewidzianym terminie. Wszystkie koszty
związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę chyba, że wykaże, iż termin wykonania
Przedmiotu Umowy nie jest zagrożony.

1.
2.

§5
Zobowiązania Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1.1. Udostępnienia Wykonawcy na zasadzie rewersu, danych oraz dokumentacji, do siedziby
Wykonawcy w celu realizacji zadania objętego niniejszą umową.
1.2. Współpracy z Wykonawcą w ramach realizacji niniejszej umowy i pomocy w kontaktach z
Ekspertem - podmiotem wykonującym zadanie Ocena danych teledetekcyjnych, pomoc
techniczna i merytoryczna".
11

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

§6
Wynagrodzenie
Wykonawca za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, w tym za przeniesienie praw
autorskich majątkowych otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ......... zł brutto
(słownie: ........................................ zł .../100).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, w tym
koszty dojazdu, podatki i inne.
Jeżeli Wykonawca nie świadczy Usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
określone powyżej wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie należne świadczenia
publicznoprawne, do których potrącenia zobowiązany jest Zamawiający.
Jeżeli Wykonawca świadczy Usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
określone powyżej wynagrodzenie brutto zawiera obowiązujący podatek VAT.
Rozliczenie umowy będzie odbywało się zgodnie z przyjętym harmonogramem prac ujętym w
„Szczegółowym Planie Prac" na podstawie którego będą wystawiane zlecenia a po ich
realizacji na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzających realizację zadania w
tym protokołu odbioru sporządzonego przez Zamawiającego.
Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną pracę według
przedziałów czasowych ustalonych w ramach wykonania działania nr 1, nie częściej jednak niż
raz na kwartał.
Zamawiający zastrzega, że wartość działania nr 1 nie może przekraczać 3% kwoty
wyszczególnionej w§ 6 ust. 1.
Zakończenie realizacji poszczególnych działań (tj. odbiór prawidłowo wykonanych prac) nie
może przekraczać piętnastego dnia ostatniego miesiąca danego kwartału.
Terminy oraz przedziały wielkości wynagrodzenia poszczególnych zleceń mogą ulec zmianie w
wyniku przesunięcia części prac np. na późniejszy termin spowodowany brakiem
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odpowiednich warunków atmosferycznych, które uniemożliwią pozyskanie danych
teledetekcyjnych w zaplanowanym terenie.
10. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest bezusterkowy protokół odbioru prac.
11. Zamawiający skontroluje przekazane dane i produkty objęte zleceniem w terminach
określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr ..... do
niniejszej umowy.
12. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty na podstawie wystawionej/ego faktury
VAT/rachunku przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze
VAT/rachunku.
13. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej/ego faktury/rachunku.

§7
Odstąpienie od umowy
1.

2.
3.

4.

1.

2.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy
dotyczące wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
naruszeniu. Odstąpienie powinno zostać poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do
należytego wykonywania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za usługę wykonaną zgodnie z umową do dnia
odstąpienia od umowy.

§8
Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego
Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów, koordynowania i odbioru prac
jest:
Imię i nazwisko: Dariusz Chochół
telefon:
338775110 w. 20 lub 881950268
e-mail:
dchochol@bgpn.pl
W przypadku zastępstwa lub zmiany przedstawiciela wyszczególnionego w ust. 1 Zamawiający
niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformuje Wykonawcę.

§9
Zmiana Umowy

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego
aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
2.1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy
o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację
Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli w
trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację za
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które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający, w szczególności z
uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania.
2.1.2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
2.1.2.1.
wystąpienia siły wyższej (tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy;
2.1.2.2.
rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;
2.1.2.3.
działań osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających, utrudniających
wykonanie usługi, które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze Stron
umowy;
2.1.2.4.
konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie
realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do
prac;
2.1.2.5.
wydłużenia terminów realizacji zadań związanych z Przedmiotem
Zamówienia, nie wynikającego z okoliczności zależnych od Wykonawców ponad
14 dni w stosunku do zobowiązań dostawców materiałów - o okres wydłużenia
terminów realizacji zadań;
2.1.2.6.
podpisania aneksu do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art.
144 ust. 1 pkt 3 lit. a) i b) ustawy Pzp, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące
przesłanki tj. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami,
których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
2.1.2.7.
łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2.1.2.8.
zmiany zasad wypłaty wynagrodzenia oraz zasad odbioru.
3. Zmiany wynikające z realizacji działań przez Wykonawcę muszą być poprzedzone stosownym
wnioskiem Wykonawcy zawierającym udokumentowanie wystąpienia przesłanki o konieczności
zmian. Na podstawie tego wniosku oraz opinii Eksperta zostanie sporządzony protokół, w którym
zostanie zawarta zgoda lub jej brak na dokonanie wnioskowanych zmian.
4. Wystąpienie którejkolwiek z wskazanych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do
wprowadzenia zmiany.

1.
2.
3.
4.

§ 10
Majątkowe prawa autorskie
Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznie uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do
utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy.
Utwory wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy objęte są ochroną przewidzianą w
ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1191 ze zm.).
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów wykonanych
w ramach realizacji nin. Umowy w zakresie wielokrotnego wykorzystania jej na potrzeby
Zamawiającego.
Przejście autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych w ramach nin. Umowy z
Wykonawcy na rzecz Zamawiającego, następuje z dniem przekazania jej Zamawiającemu. W
tym też terminie przejdzie na Zamawiającego własność egzemplarzy utworów.
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Autorskie prawa majątkowe do utworów wykonanych w ramach nin. Umowy przeniesione
przez Wykonawcę na Zamawiającego na podstawie nin. Umowy, obejmują od dnia
przeniesienia bezterminowe, bez ograniczeń terytorialnych prawo Zamawiającego do
wykorzystywania utworów wykonanych w ramach realizacji nin. Umowy, zgodnie z art. 50
ustawy prawo autorskie, na następujących polach eksploatacji:
1)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzania określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym m.in. techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową,
elektroniczną, zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych
do tej formy zapisu, w dowolnej formie w szczególności w formie książek, publikacji,
broszur i innych druków, wydawnictw także elektronicznych, w tym e-booków,
audiobook, aplikacjach mobilnych a także w elektronicznych bazach danych i
publikacjach służących promocji Utworu lub Zamawiającego; zarówno samodzielnie, jak i
w zestawieniu z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu, w
nieograniczonej liczbie egzemplarzy, wydań i dodruków;
obrót oryginałem i egzemplarzami, na których utwór/ utwory utrwalono, wprowadzenie
2)
do obrotu,
3)
rozpowszechnianie utworów, w tym m.in. publiczne wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie, prawo publikacji dokumentacji (w całości lub w części) z podaniem
nazwiska autora,
wprowadzanie utworów do pamięci komputera i własnych baz danych oraz jego
4)
utrwalanie, w tym do sieci Internet,
udostępniania utworów pod tytułem darmowym lub odpłatnym osobom trzecim,
5)
6)
wykorzystywanie w planowanych i w realizowanych przez Zamawiającego wydarzeniach,
warsztatach i szkoleniach.
7)
wykorzystanie utworów dla potrzeb statutowych Zamawiającego (w tym dla celów
marketingowych i promocyjnych),
prawo włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia
8)
opracowań,
wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy Utworu we wszelkich
9)
kanałach dystrybucji w kraju i za granicą,
10) sporządzania wersji obcojęzycznych;
11) prawo dokonywania zmian w utworach.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego przeróbek, zmian i adaptacji
utworów wykonanych w ramach nin. Umowy, a ponadto wyraża zgodę na rozporządzanie i
korzystania z tych zmienionych opracowań w zakresie określonym w ust. 9 nin. paragrafu.
Wykonawca oświadcza, że jeżeli wykonanie utworów stanowiącej Przedmiot nin. Umowy
powierzy (w całości lub jakiejkolwiek części) jakimkolwiek osobom trzecim (np.
podwykonawcom) zobowiązany jest niniejszym do przedstawienia Zamawiającemu dowodu
nabycia autorskich praw majątkowych do wykonanych przez te osoby trzecie prac składających
się na utwory, co najmniej w takim zakresie, w jakim przeniesienie przez Wykonawcę,
autorskich praw majątkowych w tym praw majątkowych zależnych na Zamawiającego, nastąpi
na podstawie nin. Umowy.
W razie wniesienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń
pozostających w związku z utworami wykonanymi w ramach realizacji nin. Umowy,
Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zaspokojenia tych roszczeń, a także do pokrycia
wszelkich kosztów związanych z tymi roszczeniami.
Wykonawca udziela niniejszym zgody na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby przez
niego wskazane nieodpłatnych praw autorskich zależnych do utworów wykonanych w ramach
nin. Umowy, poprzez ich opracowywanie, wprowadzanie zmian.
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Zamawiającemu przysługuje prawo do pełnej i wyłącznej kontroli nad całym procesem
powstawania utworu a w tym nad koncepcją, projektem, zastosowaną technologią, formatem,
sposobem i rozmiarami akcji promocyjnej i dystrybucją.
§ 11

Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu

1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań
prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu
przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac.
2.
Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie {,,Personel Wykonawcy") do zakresu prac objętych danym
Zleceniem.
3.
W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
4.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w
Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na
inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak
wymagane w SIW�. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego
na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.
5.
Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które
zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają wiedzę i kwalifikacje do ich wykonania. W przypadku
stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie
powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub
wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do
wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac
przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w§ 13 Umowy.
6.
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców o
zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, w
szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz
przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach
ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia
tych zagrożeń.
7.
Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.
8.
Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art.
208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora na powierzchni Przedstawiciel
Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie
uchybia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.
§ 12
Podwykonawstwo

1.
Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawców. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy
wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie
realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę
podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy.
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Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji
lub dokumentów dotyczących:
1.1 zdolności technicznej do wykonania planowanego do powierzenia podwykonawcy
zakresu rzeczowego,
1.2 dysponowania
personelem
umożliwiającym
podwykonawcy
realizację
planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego,
1.3 sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się podwykonawca,
2.
Jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie Postępowania.

§ 13
Kary umowne

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do

zapłaty, następujących kar umownych:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto, o której
mowa w §6 ust. 1 nin. Umowy w przypadku niewykonania wykonania umowy, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % kwoty brutto, o której
mowa w §6 ust. 1 nin. Umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy, z
zastrzeżeniem ust. 2 za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy.
3) Za opóźnienie z tytułu okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego w realizacji prac
wyszczególnionych w danym zleceniu w stosunku do terminu określonego w tym zleceniu w wysokości 0,5 % wartości prac brutto danego zlecenia, w stosunku do którego
Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, liczonej za każdy dzień opóźnienia zgodnie z zapisami
procedur odbioru w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr .....
4) W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości brutto
10% Wartości Przedmiotu Umowy niewykonanego do dnia odstąpienia.
5) W przypadku zobowiązania Wykonawcy do gotowości stawienia się w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego niedotrzymanie zobowiązania skutkować będzie karą umowną w
wysokości 200 zł brutto za każde niedotrzymanie zobowiązania.
6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto, za każdy
przypadek niedotrzymania zobowiązania zastępowalności personelu (osób skierowanych do
realizacji zamówienia), wynikającego z opóźnienia realizacji danego zlecenia w wyniku
niewystarczającej liczby osób udokumentowanego listą obecności w trakcie realizacji
Przedmiotowego zlecenia.
2. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
3.
Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.
W razie zaistnienia szczególnych okoliczności Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może
odstąpić od naliczania kary.
Kara / kary umowne należne Zamawiającemu mogą zostać przez niego potrącone z
5.
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1)

2)
3)
4)

5)

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy, w wysokości 5 % brutto Wartości Przedmiotu Umowy
(,,Zabezpieczenie") w formie ___
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądzu wnosi się na okres do 31.12.2021 r.
Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w ciągu
30 dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznaniu jej za należycie wykonaną. W przypadku
niewykonania Zlecenia do upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie na czas niezbędny do ukończenia i odebrania prac
objętych Zleceniem.
Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych kwot
należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności służących
Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, kosztów
Wykonania Zastępczego oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w związku z
realizacją Umowy.

§ 15
Ubezpieczenia
1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem Umowy (,,Ubezpieczenie OC") na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż ___ zł.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy
Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia
następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia
składek na to ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed
dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający wedle swojego
wyboru może:
1) odstąpić od Umowy;
2) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe -zaspokoi się z
Zabezpieczenia.

§ 16
Rozstrzyganie sporów
1.
2.

Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z
Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.
Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie
rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.

§ 17
Postanowienia końcowe
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W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskiej.
Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważnosc1. Wszelkie zmiany lub
uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w
zdaniu poprzednim.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku oraz inne właściwe przepisy
łącznie z wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
l)Załącznik nr ... do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
2)Załącznik nr ... do SIWZ - Oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami.
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