wzór

Załącznik nr 10 do SIWZ

UMOWA nr ..............
Zawarta w dniu ………... w Złotym Potoku pomiędzy:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty
Potok
Złoty Potok ul. Kościuszki 2
42-253 Janów
NIP: 573-000-40-07
zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………….
a
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
NIP………………. KRS…………………. REGON ……………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………...
§1
Stosownie do nieograniczonego przetargu publicznego prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami)
rozstrzygniętego w dniu ………………..r., Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane ………………………………………………………………….
w sposób i na zasadach wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
§2
1. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określa :
• projekt budowlano wykonawczy/techniczny,
• specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
• szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
• oferta wykonawcy złożona na podstawie przedmiaru robót,
2. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych
z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.
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§3
1. Jako datę rozpoczęcia robót strony ustalają dzień ........................ roku. Strony ustalają, iż
zakończenie całości robót objętych niniejszą umową nastąpi do dnia 30.09.2021 r . Przez
termin „zakończenie całości robót’’ należy rozumieć:
- wykonanie robót,
- powiadomienie inspektora nadzoru wymienionego w pkt 4 o zakończeniu całości robót.
2. Jeśli potwierdzenie inspektora nadzoru wymienionego w pkt 4 zawiera sformułowanie
„Potwierdzam zakończenie robót objętych umową zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót
przez wykonawcę z dnia....” wówczas należy przyjąć, że termin zgłoszenia jest terminem
zakończenia całości robót rozumianym zgodnie z pkt 1 pod warunkiem zapisanym w §13 pkt
10.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że
warunki prowadzenia robót są mu znane.
4. Wykonawca wyznaczył jako kierownika budowy Pan/Panią …………………………………………. nr
UPR bud. ………………………… w specjalności ………………………………………………………. będącą
jednocześnie osobą uprawnioną do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz do
sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy.
5. W wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, którym jest Pan/Pani ……………………………………………..
i z Zamawiającym, którego upoważnionym przedstawicielem jest ……………………………………..
6. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie
prowadzona w formie pisemnej w języku polskim na adresy podane poniżej:
Zamawiającego:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
Złoty Potok ul. Kościuszki 2
42-253 Janów
lub adres e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
lub na adres e-mail:…………………………………………………………………………………………
§4
i.
ii.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca korzystać będzie z dróg leśnych
udostępnionych przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym
w dniu przekazania placu budowy.
Po zakończeniu realizacji postanowień umowy strony sporządzą protokół zwrotu
przedmiotowych dróg, a stwierdzone uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca zobowiązany
będzie usunąć w terminie 14 dni od ustalonego protokołem terminu pod rygorem zlecenia
przez Zamawiającego wykonania zastępczego w całości na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty naprawy dróg zostaną potrącone z faktury końcowej Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

§5
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1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:
• dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ,
• specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącą załącznik do SIWZ,
• specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
• ofertą Wykonawcy,
• przepisami techniczno-budowlanymi,
• obowiązującymi normami,
• zasadami wiedzy technicznej.
2. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia znajdującego się na
terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej na terenie leśnym.
3. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót.
4. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej na swój koszt oraz uzyskania pozwolenia na
użytkowanie, jeżeli jest wymagane.
5. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.
6. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Praw
Budowlanego, przepisami BHP i przeciwpożarowymi.
7. Opracowanie przez Kierownika budowy przed złożeniem oświadczenia o podjęciu się swoich
obowiązków: planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. BIOZ.
8. Opracowanie i aktualizacje, oraz przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
• dokumentów wyszczególnionych w STWiORB.
9. W czasie realizacji robót:
• zapewnienie ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez osobę
uprawnioną, zgodnie z wpisem do dziennika budowy,
• prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy,
• zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej - do realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z STWiORB,
10. Umożliwienie wstępu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których należy
wykonywanie zadań określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami ) oraz do udostępnienia im danych i informacji
wymaganych tą ustawą.
11. Zapewnienie sprzętu do wykonawstwa robót spełniającego normy techniczne i BHP.
12. Zapewnienie w przypadku wystąpienia utrudnień związanych z drogami technologicznymi na
własny koszt dojazdu na teren budowy poprzez:
• wykonanie dróg technologicznych i dojazdowych oraz placów manewrowych z płyt
drogowych żelbetowych wraz z ich dostarczeniem na potrzeby realizacji robót,
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•

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

utrzymanie tych dróg i placów manewrowych w trakcie realizacji robót oraz ich
likwidację po zakończeniu robót z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących
ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie
w trakcie realizacji norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają
Wykonawcę.
Usuwanie na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót.
Wykonanie robót nie objętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo
lub zabezpieczenie przed awarią.
Uporządkowanie i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu robót terenu budowy
w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego robót.
Naprawienie i doprowadzenie na swój koszt do stanu poprzedniego w przypadku:
•
spowodowania szkody,
•
zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń w
czasie trwania robot do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót przez
zamawiającego.
Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach lub brakach dokumentacji
projektowej, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia
o ich istnieniu.
Posiadanie aktualnej oraz opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę co najmniej 100 000,00 zł od
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w okresie realizacji zamówienia.
§6

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami
umowy w tym zawartych w SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy; dziennika
budowy, pozostałych dokumentów budowy - zgodnie z STWiORB.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z STWiORB w dwóch
egzemplarzach w wersji papierowej i jednego w wersji elektronicznej oraz przekazanie ich
do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na 10 dni przed terminem odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
Wykonywania pełnej dokumentacji zdjęciowej realizowanej inwestycji w tym robót
ulegających zanikowi lub zakryciu na nośnikach cyfrowych i bieżące ich przekazywanie
Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub wydanych na piśmie, zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału
w wyznaczonych terminach w odbiorach robót.
Wykonawca zobowiązuje się do terminowego usuwania Wad ujawnionych w czasie
wykonywania robót lub ujawnionych w czasie wykonywania odbiorów oraz w czasie
obowiązywania rękojmi i gwarancji.
Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, bezwzględnie przestrzegając unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami).
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9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany Kierownika Budowy, jeżeli Zamawiający
uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Zmiany takiej Wykonawca dokona
w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
Wykonawca gwarantuje, że wykazany w ofercie potencjał ludzki zostanie użyty do
wykonywania prac w sposób umożliwiający terminową i należytą realizację przedmiotu
Umowy. Zamawiający może na każdym etapie realizacji zamówienia, uznać, że wykonawca
nie posiada wymaganych w SIWZ zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych
Wykonawcy ma negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku wystąpienia
powyższej sytuacji Zamawiający w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zaangażowaniu
zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie wezwie Wykonawcę do
udzielenia wyjaśnień oraz zaangażowania odpowiedniej ilości osób do realizacji zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy. Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego nie przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy z zaangażowaniem
odpowiedniej ilości osób Zamawiający może odstąpić od Umowy.
W okresie realizacji robót, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawał wolny od
wszelkich przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne wyroby budowlane
i urządzenia, nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli
Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca Zapewnia, że jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich postanowień
Umowy.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót
i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego
Podwykonawcy.
Jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczące sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy, Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy.
§7

1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, w zakresie wykonania robót
budowlanych z dostarczonych przez siebie materiałów i urządzeń. Materiały i urządzenia
dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa zdaniu pierwszym powinny odpowiadać
przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2018r. poz.
1202 z późniejszymi zmianami).

2.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowanych tymczasowo na placu
budowy materiałów i urządzeń do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, kradzieżą
albo utratą jakości, właściwości lub parametrów.

3.

Wykonawca zobowiązany jest przechowywać przez okres wykonywania robót dokumenty
potwierdzające, że materiały i urządzenia określone w ust. 1 odpowiadają przepisom
określonym w tym ust. i po zakończeniu budowy przekazać je Zamawiającemu.
§8

1.
2.

Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawców.
Wykonawca może zlecić część robót związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy

5|Strona

3.

4.

5.

innemu podmiotowi, tj. Podwykonawcy, zgodnie ze złożoną w toku postępowania
przetargowego ofertą, z określeniem należnego za te roboty Podwykonawcy
wynagrodzenia.
Realizując przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcy innego
niż wykazany w ofercie wymaga uzyskania uprzedniej zgody zamawiającego. Występując
o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę lub firmę Podwykonawcy oraz szczegółowo
określi zakres prac jaki zamierza powierzyć temu Podwykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić
w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio:
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom
określonym w dokumentacji technicznej (m.in. SIWZ, oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy),
d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, z tytułu gwarancji i rękojmi nie będzie krótszy
od okresu odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiającego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6.

Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać ponadto:
a) cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie
Podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy,
b) sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez Podwykonawcę
(niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym),
c) termin wykonania podzlecanego zakresu przez Podwykonawcę, przy czym termin
wykonania nie może być dłuższy od terminu określonego w umowie zawartej przez
Wykonawcę z Zamawiającym,

7.

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
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a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
8.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9.

Zamawiający, w terminie do 10 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo:
•

niespełniającego wymagań określonych w SIWZ,

•

gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni.

10.

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 10 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.

11.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

12.

Zamawiający, w terminie do 10 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 9.

13.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
w terminie 10 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

14.

Obowiązek przedkładania kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi (związanych bezpośrednio z towarzyszącymi robotami budowlanymi
w stosunku do przedmiotu zamówienia który jest dostawą), nie dotyczy:
a) umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto
w sprawie zamówienia publicznego,
b) umów, których przedmiotem są usługi wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby
przez niego zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie umów cywilnoprawnych
i innych kosztów ogólnych budowy, a których wartość każdej z osobna nie przekracza
50.000,00 zł brutto, dotyczące:
•

ochrony placu budowy,

•

sprzątania,

•

wynajmu sprzętu i transportu,

•

utrzymania placu budowy.

c) umów, których przedmiotem są dostawy: związane z utrzymaniem placu budowy,
dotyczące personelu Wykonawcy lub personelu Podwykonawców, a których wartość
każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto.
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15.

W przypadku, o którym mowa w ust. 5a i 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 14 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

16.

Postanowienia pkt 4 - 15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

17.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca
jest Zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z
podwykonawcą jednak nie dłuższych niż 14 dni.
W przypadku zaangażowania do realizacji zamówienia Podwykonawców faktura
częściowa oraz faktura końcowa Wykonawcy zostaną zapłacona przez Zamawiającego
pod warunkiem przedstawienia pisemnego oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu
kwot należnych mu z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy
z Wykonawcą. W przypadku niezrealizowania tego obowiązku płatność zostaje
wstrzymana.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielać na piśmie
wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z Dalszymi Podwykonawcami na tych
samych zasadach co umowy z Podwykonawcami.
Kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem
Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za podwykonawców,
dostawców i osoby trzecie, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu
umowy, jak za działania i zaniechania własne.
Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego
wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub
dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze
wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy.
Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikająca z braku
podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy o którym mowa w §3 ust. 1.
W przypadku powierzenia wykonania robót osobom trzecim Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami
i obowiązującymi przepisami (w tym BHP).

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

§9
1.

W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przez cały czas
wykonywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności oraz posiadanego mienia z sumą gwarancyjną nie mniejsza niż 100 000,00 zł na
jeden wypadek i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochroną
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powinno objęte być zdarzenie zaistniałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone przed terminem
przedawnienia.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust 1 będzie uwzględniał specyfikę zadań i usług
wykonywanych w ramach umowy. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na osobie szkody
rzeczowe straty finansowe z wyłączeniem siły wyższej.
Ubezpieczenie, które wykonawca jest zobowiązany zapewnić zgodnie z Umową obejmuje
wszystkie działania i zaniechania Wykonawcy.
Dokument ubezpieczenia każdorazowo podlega ocenie przez Zamawiającego i może być
złożony w formie kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz opłacaniem składek
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu
rzeczywistego zakończenia Umowy oraz przedkładania kopi dokumentu wraz z dowodem
zapłaty składki Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed upływem okresu na jaki zawarta
była poprzednia umowa ubezpieczeniowa pod rygorem naliczenia kary umownej.
Nieprzedłużenie ubezpieczenia i niezłożenie odpowiedniej polisy Zamawiającemu może
stanowić podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 10

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do powierzonych zadań wszystkich pracowników fizycznych, operatorów
maszyn i urządzeń wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności z zakresu robót
budowlanych - hydrotechnicznych polegających na wykonaniu przepustów łukowokołowych, ochrony, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26czerwca 1974 r. Kodeks pracy(tekst
jednolity.: Dz, U. z 2018 poz. 917 z późn.zm. W przypadku, gdy czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia zostaną powierzone do wykonania Podwykonawcy wymóg
zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy pracowników Podwykonawcy.
2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności i osób o których
mowa w ustępie 1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U
z 2018r. poz 1202 tekst jednolity) w szczególności kierownika budowy a także
Podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych równoważnych rejestrów wykonujących osobiście samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji
zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie z Podwykonawcą postanowienia
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkie
osoby o których mowa w ust. 1.
4. Niezłożenie w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę żądanych przez Zamawiającego
dowodów na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie Umowy o pracę, traktowane będzie jako równoznaczne z niespełnieniem przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może się zwrócić o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
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§ 11
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji technicznej
w dniu podpisania umowy;
• kompletnej dokumentacji projektowej,
• specyfikacji technicznego wykonania i odbioru,
• dziennika budowy.
b) przekazanie w terminie do 7 dni od podpisania umowy placu budowy odrębnym
protokołem,
c) przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym dróg leśnych, które będą wykorzystywane
przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu przekazania placu
budowy,
d) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu
Umowy,
e) zapewnienie odbiorów częściowych i końcowego wykonanych robót w terminach
wynikających z umowy:
• odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu
Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 3 dni od wpisu do
dziennika budowy o gotowości do odbioru,
• zamawiający będzie dokonywał odbiorów częściowych robót w terminie do 5 dni
od przyjęcia zgłoszenia w formie pisemnej przez Zamawiającego,
• zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych
będących przedmiotem umowy, wyznaczając przedstawicieli, przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy przystępując do odbioru w ciągu 14 dni roboczych
od dnia zgłoszenia przez wykonawcę zakończenia robót oraz potwierdzenia ich
wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
f) terminowa zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy,
g) protokolarnego odbioru dróg wykorzystywanych przez Wykonawcę przy realizacji
Przedmiotu Umowy,
§ 12
1.

2.

3.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
określone na podstawie złożonej Oferty w kwocie …………………………..………. zł brutto (słownie:
…………………………………………………………………….. zł), w tym VAT ..… % tj. ………………..……zł
(słownie …………………………………………………………………………... ). Kwota wynagrodzenia brutto,
o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi wartość Przedmiotu Umowy.
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do
realizacji zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, niezbędnych badań w celu potwierdzenia
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a bez których nie można wykonać
zamówienia.
Wynagrodzenie, określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
§ 13
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1. Strony nie dopuszczają rozliczenia za realizację Przedmiotu Umowy z zastosowaniem faktur
częściowych.
2. W przypadku robót ulegających zakryciu obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie
zgłoszenia powyższego faktu poprzez wpis w Dzienniku Budowy oraz odrębnie w formie
zawiadomienia pisemnego wystosowanego na adres Zamawiającego. Termin rozpoczęcia
odbioru robót, o których mowa w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie do 3 dni od wpisu
do dziennika budowy o gotowości odbioru.
3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny
z kosztorysem ofertowym i ofertą wykonania stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Podstawę wystawienia faktury
końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego.
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót. Inspektor nadzoru potwierdzi wpis
Wykonawcy zgodnie z § 3 pkt. 2 umowy. Dokonanie tego potwierdzenia przez inspektora
nadzoru lub upływ 7 dni od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę stanowi podstawę
do pisemnego żądania od Zamawiającego dokonania czynności związanych
z przeprowadzeniem odbioru końcowego robót.
5. Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy datę
odbioru końcowego robót.
6. Jeśli w trakcie czynności odbiorowych zostanie ujawnione, iż przedmiot umowy nie został
wykonany zgodnie z zapisami pkt 7, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od odbioru
i traktuje, iż zapisy § 3 pkt. 1 i 2 nie zostały dopełnione prawidłowo. Oznacza to, że nie
wykonano robót w terminie zgłoszenia ich przez wykonawcę.
7. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 10, Wykonawca jest zobowiązany dokończyć
wykonanie przedmiotu zamówienia i zgłosić zakończenie powtórnie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 2 pkt.1.
8. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie zostały przez Wykonawcę
usunięte, a nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający ma prawo obniżenia wynagrodzenia i/lub zlecenia naprawy innemu
Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu protokołu odbioru robót
końcowych podpisanego pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich
faktyczne usuniecie.
10. Zapłata faktury końcowej nastąpi po odbiorze końcowym w terminie określonym
w umowie.
11. Po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót ewentualne dalsze roszczenia
Wykonawcy nie będą uwzględnione.
12. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z zatwierdzonym protokołem końcowego
odbioru robót na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………….. nazwa banku
…………………………………….
13. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
14. Każdorazowa zmiana numeru bankowego wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy
zawartej z Zamawiającym.
15. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
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16. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie
stosował mechanizm podzielonej płatności o którym mowa w art. 108a ust.1 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: DZ.U. z 2017 r. poz. 1221 z
późn.zm.)
17. Wykonawca nie może pod rygorem nieważności przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek
wierzytelności wynikającej z Umowy.
18. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum), wskażą oni członka konsorcjum Lidera upoważnionego do
wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum.
Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia
Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do pozostałych członków konsorcjum.
19. W przypadku wykonania części przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę płatności za
faktury będą wykonywane zgodnie z zapisami § 7 ust. 19. Przy braku spełnienia tych
warunków płatność zostaje wstrzymana.
20. W zakresie wynagrodzenia za część robót powierzonych do wykonania Podwykonawcy(om)
mają zastosowanie przepisy art. 143 a,b,c Prawa zamówień publicznych.
21. Zamawiający odpowiada w zakresie wynagrodzenia Podwykonawców tylko do wysokości
określonej w kosztorysach Wykonawcy obejmujących dany zakres robót. Tym samym
odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy – Podwykonawców nie może
przekraczać maksymalnie kwoty wskazanej w ofercie Wykonawcy obejmujący zakres
rzeczowy przewidziany dla Podwykonawcy – Podwykonawców.
22. W razie zwłoki w zapłacie Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości
ustawowej.

§ 14
1. Jeżeli w toku realizacji robót nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych,
niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest
wykonać te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów
i parametrów.
Podstawą do wykonania robót dodatkowych będzie:
• protokół konieczności sporządzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z udziałem przedstawiciela działającego z ramienia Zamawiającego przy
współuczestnictwie Wykonawcy. Protokół konieczności musi być zatwierdzony przez
Nadleśniczego.
• przedmiar robót i kosztorys ofertowy przedstawiony przez Wykonawcę,
2. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, nie wymaga
zawarcia odrębnej umowy.
3. Strony ustalają, że roboty dodatkowe lub uzupełniające będą rozliczane w oparciu
o normatywne nakłady czasu pracy, zużycia materiałów i pracy sprzętu wg odpowiednich KNR
przy zastosowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak w przypadku robót
podstawowych.
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4. W przypadku, jeżeli Wykonawca rozpocznie roboty dodatkowe, co do których nie
sporządzono dokumentów, o których mowa w ust.1 roboty takie wykonuje na własne ryzyko
i na własny koszt.
§ 15
1. W przypadku, gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej
staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami,
zasadami BHP, dokumentacją projektowo-techniczną, lub sprzecznie z umową. Mając
powyższe na uwadze Zamawiający ma prawo:
a)
nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,
b) odstąpić od umowy,
• gdy wykonawca pomimo pisemnego wezwania do należytej realizacji prac przez
Zamawiającego i bezskutecznego upływu terminu określonego przez Zamawiającego
w wezwaniu nie realizuje prac zgodnie z Umową i SIWZ lub też realizuje
zobowiązanie umowy nienależycie,
• gdy został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
• gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w § 6
ust. 10 Umowy nie przystąpił do realizacji prac z zaangażowaniem odpowiedniej ilości
osób,
• gdy wykonawca realizuje Przedmiot Umowy przy pomocy osób z mniejszym
doświadczeniem niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ i zdeklarowane
w ofercie.
c) powierzyć poprawienie lub zastępcze wykonanie robót objętych umową innym
podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczność uzyskiwania zezwolenia Sądu
po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego
niż 14 dni. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów zastępczego wykonania, w terminie do
7 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
2. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych do dnia
złożenia oświadczenia o odstąpienie. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi protokół zaawansowania prac na dzień odstąpienia.
Zamawiający jest uprawniony do odebrania prac wykonanych do dnia odstąpienia za zapłatą
wynagrodzenia.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 16
Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania są kary umowne.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kar umownych
w przypadku:
• zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 12 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki następujący po dacie
zakończenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
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•

2.
3.
4.

zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rękojmi - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1
umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy
terminu usunięcia wad,
• odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części, z przyczyn, za
które odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym
wykonywaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową, niezgodnym
z SIWZ w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1
umowy,
• odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialny
jest Wykonawca w całości lub w części, w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o
którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.
• braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,10 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.
• za powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy bez uzyskania
zgody Zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 3 - w wysokości 5000,00 zł za każdy
przypadek.
• nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,01 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
• nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto,
o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
•
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.
• brak przedłożenia kopi dokumentu polisy OC wraz z dowodem zapłaty składki
500,00 zł za każdy dzień zwłoki.
• za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia,
o którym mowa w pkt. 3.4 SIWZ - w wysokości 2000,00 zł.
Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego, na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona,
udokumentowana szkoda lub utracona korzyść przekroczy wysokość zastrzeżonych kar.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji
robót, powstałe z winy Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego,
uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.
§ 17

1. Po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru końcowego zostanie wystawiona przez wykonawcę
karta gwarancyjna wg wzoru stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty, o których mowa w § 2 umowy, na okres
…………… miesięcy (wskazany w ofercie).
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu Umowy równy z okresem zaoferowanej przez wykonawcę w formularzu
ofertowym gwarancji.
4. Bieg gwarancji i rękojmi, o której mowa w ust. 1 i 2, liczony będzie od daty końcowego odbioru.
5. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczać Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do weryfikacji dokumentację powykonawczą zgodnie z postanowieniem § 6
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ust. 3, a Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje
techniczne na zastosowane materiały do dnia zgłoszenia o zakończeniu robót pod rygorem
odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę. Brak
realizacji przez stronę Wykonawcy obowiązku wskazanego w zdaniu powyższym upoważnia
Zamawiającego do odmowy odbioru robót oraz naliczenia kar w oparciu o §17 ust. 1.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wpływu na dobór materiałów i ich akceptację przed
dokonaniem ich zakupu przez Wykonawcę.
§ 18
1. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pełny dostęp do wykonywanych
robót oraz będzie na bieżąco zgłaszać roboty zanikające i podlegające zakryciu celem ich
odbioru.
2. Zamawiający zapewnia stały kontakt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Wykonawcą celem
sprawnego przebiegu wykonywania prac objętych umową.
3. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez
podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z
warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany
jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
§ 19
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawcę w formie
wskazanej w art. 148 § 1 w ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie zwrócone:
• w wysokości. 70% w terminie 30 dni od bezusterkowego końcowego odbioru robót,
• pozostałe 30 % w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi .
2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia wniesione w pieniądzu, Zamawiający
zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 20
1. Strony podpisując umowę oświadczają, iż nie wyrażają zgody na przeniesienie praw
wynikających z tej umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz stosownych
przepisów prawa obowiązujących w zakresie wykonywania przedmiotu umowy.
§ 21
1.

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość
zmiany przedmiotowej umowy w przypadkach :
a) Wystąpienia konieczności zmiany kierownika budowy (śmierć, choroba, ustania stosunku
pracy lub inne zdarzenie losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) na inną osobę
legitymującą się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa
w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ.
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b) Wystąpienia okoliczności zmian kierownika robót
Wykonawcy, w przypadku, gdy
Zamawiający uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany
jest dokonać zmiany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku
Zamawiającego na inną osobę legitymującą się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i
kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także
SIWZ.
c) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy:
• wystąpienia stanu siły wyższej;
• konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technologicznych;
• konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzeniu do dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego,
wynikających z art.36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
d)
Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami:
• zmianami danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana rachunku bankowego, itp.)
2. Ponadto zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają
możliwość zmiany przedmiotowej umowy w przypadkach:
a) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia,
b) ustawowej zmiany podatku VAT,
c) przyczyn wynikających ze zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego w następstwie np.
opracowania planów oszczędnościowych, niekorzystnych prognoz ekonomicznych
w gospodarce, utraty płynności finansowej a w następstwie powyższego konieczność
redukcji zakresu rzeczowego, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia
przetargu lub zawarcia umowy.
§ 22
Strony ustalają, że zmiana danych teleadresowych nie wymaga zmiany umowy. Informacje
o zaistniałej zmianie Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu w formie pisemnej.
§ 23
1. W niniejszej umowie termin „siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej
strony więzi prawnej o:
a) charakterze niezależnym od stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności.
2. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu
usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub
szkodę.
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3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia,
jeżeli opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających
z umowy jest wynikiem zdarzenie siły wyższej.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowy płatności, jeżeli są
one wynikiem zaistnienia siły wyższej.
5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć
wpływ na wywiązywanie się z jej zobowiązań, strona ta powinna niezwłocznie powiadomić
na piśmie drugą stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i możliwych skutków takich okoliczności.
6. O ile Zamawiający nie poleci inaczej wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania swoich
obowiązków wynikających z umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez zamawiającego.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i jej trwania przez okres 180 dni
niezależnie do jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji jakie może zostać przyznane
wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny każda ze stron jest uprawniona do
wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu okresu wypowiedzenia.
§ 24
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 25
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy strony przekażą do rozstrzygnięcia przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 26
Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Złoty Potok z siedzibą w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2 , 42-253 Janów, tel.
34 329 11 70, e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl .
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z
Nadleśnictwem Złoty Potok pod adresem e-mail , zloty_potok@katowice.lasyv.pl .
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit.b oraz
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust.1 lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
Odbiorcą danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu
na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty
uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
dotyczącą okresów przechowywania dokumentów, jednak nie dłużej niż 10 lat. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
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podlegały profilowaniu Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
powyższego celu.
§ 27
Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji niniejszej
umowy.
§ 28
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1.
SIWZ wraz z załącznikami.
2.
Oferta Wykonawcy
3.
Wykaz zagrożeń.
Strony zgodnie postanawiają, iż SIWZ, Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowią dokumenty
wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności w ich postanowieniach Wykonawca nie będzie
uprawniony do ograniczenia wykonania Przedmiotu Umowy.
§ 29
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
.......................................

WYKONAWCA
........................................
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Załącznik nr 1 do Umowy
SIWZ wraz z załącznikami
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Załącznik nr 2 do Umowy
Oferta Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do Umowy
Wykaz zagrożeń występujących na Obszarze Realizacji Pakietu
(terenie, na którym realizowany jest Przedmiot Umowy)
1. Zagrożenia pożarowe oraz związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
2. Zagrożenia związane z pracą środków transportowych oraz z transportowanym materiałem.
3. Zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych – wykroty, bagna, rowy i inne
miejsca niebezpieczne.
4. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu dróg i innych szlaków komunikacyjnych.
5. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli.
6. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu linii i urządzeń teleenergetycznych.
7. Zagrożenia związane z pracą przy ścince i obalaniu drzew, w tym drzew trudnych.
8. Zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (np. konary, gałęzie, surowiec
drzewny).
9. Zagrożenia w miejscach składowania i magazynowania drewna.
10. Zagrożenia wynikające z pracą na wysokości.
11. Zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych.
12. Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne.
13. Zagrożenia wynikające z prowadzenia robót bez wstrzymywania pracy zakładu pracy.
14. Zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych.
15. Zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych.
16. Zagrożenia odzwierzęce.
17. Zagrożenia pozostałe.
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