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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
 

Umowa nr BGO-BGZ………….2021 (wzór) 
 

zawarta w dniu          2021 r., w Warszawie, pomiędzy:  

Skarbem Państwa – Najwyższą Izbą Kontroli, 02–056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, adres do korespondencji:  

00-950 Warszawa 1, skrytka pocztowa P-14, reprezentowaną przez:  

Pana Kamila Wójcika – p.o. Dyrektora Biura Gospodarczego, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” LUB „NIK”, 

 
a  
 
…………………. z siedzibą przy ul. ………… w ………. (..-…), zarejestrowaną w ……………..,    

NIP: ………………….., REGON: ……………………., reprezentowaną przez: 

………………………… – ……………………….., 

zwaną/ym dalej Wykonawcą,  

zwanymi dalej „STRONAMI”.  

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na 
wykonaniu adaptacji pomieszczenia na cele socjalne w Delegaturze NIK w Szczecinie.” przeprowadzonego z wyłączeniem 
stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm. ), 
ponieważ wartość Umowy jest mniejsza niż kwota 130 000 zł, została zawarta Umowa o następującej treści: 

 
Przedmiot Umowy. 

§ 1. 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu adaptacji 

pomieszczenia na cele socjalne w Delegaturze NIK w Szczecinie. 
2. W zakres przedmiotu Umowy wchodzi w szczególności:  

1) rozebranie elementów istniejącego wyposażenia pomieszczeń; 
2) wykonanie nowej ścianki gipsowo-kartonowej; 
3) wykonanie nowych posadzek; 
4) malowanie, i licowanie ścian; 
5) montaż nowego umeblowania oraz wyposażenia sanitarnego; 
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu Umowy określa: „Projekt remontu” i STWiOR, które zostały przekazane Wykonawcy 
wraz z zapytaniem ofertowym stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy oraz oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 2 do 
Umowy. 

4. Zakup, sprzedaż oraz dostawa wszystkich elementów i urządzeń wymienionych w ust. 1 i 2 leży po stronie Wykonawcy. 
5. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 2 pkt 6, , zwana dalej „Dziełem”, jest objęta postanowieniami Umowy 

dotyczącymi autorskich praw majątkowych, zgodnie z § 18 Umowy.   
 

Zakres robót budowlanych 
§ 2. 

Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót budowlanych jest taki, jak go określono w Umowie i musi ponadto 
zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot Umowy osiągnął wymagane 
cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie. 
 

 
Termin realizacji robót budowlanych 

§ 3. 
1. Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. 
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2. Za dzień zakończenia wykonania robót budowlanych Strony ustalają dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru, potwierdzony w protokole odbioru, o którym mowa w § 9 ust. 6 Umowy.  

 
Zasady wykonywania robót budowlanych 

§ 4. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z: 

1) „Projektem Remontu” i STWiOR– Załącznik nr 1 do Umowy, 
2) Ofertą Wykonawcy – Załącznik nr 2 do Umowy,  
3) warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333), zwanej dalej „Prawem budowlanym”. 
2. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1333 z późn. zm.), 

2) przedstawiania Zamawiającemu atestów, certyfikatów, świadectw jakości, aprobat technicznych dla zastosowanych 
materiałów budowlanych i urządzeń, które winny być dostarczone na budowę łącznie z elementami, których dotyczą. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. dokumentów przed wbudowaniem materiałów budowlanych oraz 
na każdym innym etapie realizacji Umowy. 

3) bieżącej współpracy w okresie wykonywania Umowy z nadzorem inwestorskim. 
3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przestrzeganie w czasie wykonywania robót przepisów BHP i P.POŻ., 
2) wykonanie robót budowlanych w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich, w tym m.in. do: 

a) realizacji robót uciążliwych pod względem hałasu i „brudnych” w dniach roboczych w godz. od 08:00 ÷ 18:00, 
a w dniach wolnych (soboty) od pracy (wyłącznie roboty ciche) w godz. od 08:00 ÷ 18:00, w niedzielę zakaz 
prowadzenia jakichkolwiek prac, 

b) bieżącego utrzymywania czystości na terenie dróg transportowych na zewnątrz budynku, w granicach wskazanych 
przez Zamawiającego,  

c) dokonywania zrzutu gruzu i innych odpadów jedynie w workach foliowych bezpośrednio do kontenerów zewnętrznych. 
Kontenery na gruz należy wywozić systematycznie po każdorazowym napełnieniu. 

d) zapewnienia wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi 
potrzebami, składowanie materiałów, zapewnienie wymaganych dróg ewakuacyjnych p.poż. dla pracowników 
Zamawiającego, a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie 
robót, 

e) zabezpieczenia przed zniszczeniem drzwi, okien, posadzek, a także urządzeń przylegających pomieszczeń, 
f) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami. 

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione z Zamawiającym 
i autorem „Projektu remontu”. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone 
w formie pisemnej, a w przypadku zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez autora „Projektu remontu” . 

5. W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów materiałów lub urządzeń lub zmian dokonanych 
przez Wykonawcę należy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian i uzyskać akceptację autora 
„Projektu remontu”. 

 
§ 5. 

1. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy pomieszczenie socjalne w Delegaturze NIK Szczecin w celu wykonania 
przedmiotu Umowy. 

2. Po podpisaniu protokołu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca staje się odpowiedzialnym za powierzony mu teren budowy 
w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy sposób postępowania z powstałymi w toku własnych prac odpadami, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 
o odpadach” oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 
ze zm.). 

4. Przed wprowadzeniem na budowę Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy pracowników 
realizujących przedmiot Umowy i stałej jej aktualizacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, 
realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej 
realizacji przedmiotu Umowy. 

8. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uprzątnie teren placu budowy i usunie wszystkie zbędne materiały i odpady 
na własny koszt. 

 
Przedstawiciel Wykonawcy  

§ 6. 
1. Wykonawca na swój koszt ustanawia swojego przedstawiciela – ………………………………………. tel. …………………… . 
2. Przedstawiciel Wykonawcy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Osoba wskazana jako przedstawiciel Wykonawcy 

zobowiązana będzie do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami 
Zamawiającego, autorem „Projektu Remontu” oraz niezwłocznego podejmowania wszelkich działań niezbędnych do właściwej 
realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Ewentualna zmiana przedstawiciela Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i nie stanowi zmiany Umowy. 
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego 
§ 7. 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego: 
1) w branży budowlanej: p. Dariusza Żaka, tel. …………………., email …………………………………; 
2) w branży sanitarnej: p. Arkadiusza Mrówczyńskiego, tel. …………………., email …………………………………; 
3) w branży elektrycznej: p. xxx, , tel. …………………., email …………………………………  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy. 

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego. Inspektor nadzoru nie ma 
upoważnienia do zawierania porozumień w zakresie zmiany treści Umowy. 

Współpraca Stron 
§ 8. 

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji robót budowlanych Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. 

 
Odbiór robót budowlanych 

§ 9. 
1. Po całkowitym wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. 
2. Gotowość do odbioru robót zanikowych lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu każdorazowo 

w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: bgo@nik.gov.pl lub faksem na nr 22 444 54 15, a Zamawiający zobowiązany 
jest do ich odbioru w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia gotowości. 

3. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu każdorazowo w formie pisemnej, drogą elektroniczną 
na adres: bgo@nik.gov.pl lub faksem na nr 22 444 54 15. 

4. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości. 

5. Przedmiotem odbioru końcowego jest sprawdzenie wykonania robót budowlanych i zamontowanych 
urządzeń/instalacji/wyposażenia zgodnie z „Projektem Remontu” i STWiOR oraz obowiązującymi przepisami prawa. Odbiór 
końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów. 

6. Zakończenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone spisaniem protokołu odbioru końcowego. Protokół winien być 
podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego, o którym mowa w ust.  5, wyjdą na jaw wady, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia 
robót i podpisania protokołu odbioru końcowego, gdy wady uniemożliwiają korzystanie z wykonanego przedmiotu Umowy 
zgodnie z przeznaczeniem, przedmiot Umowy nie został wykonany w całości lub wady są istotne.  

8. W przypadku ujawnienia wad lub usterek innych niż określone w ust. 7, Zamawiający, w terminie do 5 dni od przystąpienia do 
odbioru końcowego, sporządzi zestawienie robót poprawkowych, w którym zostaną wskazane wady i usterki robót 
budowlanych. Wykonawca usunie wady i usterki w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 15 dni robocze. Po 
usunięciu wad lub usterek, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o ich usunięciu. Usunięcie wad Strony potwierdzą 
podpisaniem protokołu usunięcia wad. 
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9. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych, w dniu odbioru końcowego, zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu: 
1) atestów i certyfikatów użytych materiałów budowlanych; 
2) dokumentacji powykonawczej i ewentualnie dokumentacji zamiennej; 
3) dokumentów potwierdzających gospodarowanie odpadami powstałymi w toku wykonywania prac zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa albo zlecenie obowiązku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi spełniającemu 
wymagania określone w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach; 

4) protokołów z dokonanych prób i pomiarów; 
5) dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego. 

 
Gwarancja 

§ 10. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i 24 miesiące gwarancji na  

dostarczone urządzenia/instalacje/wyposażenie. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 6 Umowy.  

2. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wykonanych robót budowlanych, obowiązany jest 
do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu 
ich usunięcia. 

3. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca musi podjąć niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych, a następnie 
usunąć wady w sposób docelowy w terminie nie dłuższym niż wskazany przez Zamawiającego w reklamacji. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w wyznaczonym terminie lub nie usunie ich w wyznaczonym 
terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania 
zgody sądu i bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

5. W razie, gdy czas naprawy zainstalowanych urządzeń będzie dłuższy niż określony w ust. 3, okres świadczenia gwarancji 
przedłuża się o czas trwania naprawy. W razie, gdy naprawa urządzeń potrwa dłużej niż 4 tygodnie, lub gdy urządzenie po raz 
czwarty ulegnie awarii podlegającej naprawie w ramach serwisu gwarancyjnego, Zamawiającemu będzie przysługiwać 
wymiana urządzenia na nowe, takie samo lub odpowiednie o nie gorszych parametrach. 

6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po okresie wskazanym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. Wszelkie koszty napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym koszty dojazdów oraz roboty towarzyszące leżą po stronie 
Wykonawcy. 

8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy 
wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją lub rękojmią, termin gwarancji lub 
rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli 
dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się odpowiednio do części wymienionej/naprawianej. 

9. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy 
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków 
gwarancyjnych określonych w Umowie. 

10. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie trwania rękojmi, Wykonawca usunie je w terminie określonym w ust. 3. 
11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
12. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, jednakże w razie 

wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega 
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków 
z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

 
§ 11. 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe o łącznej kwocie nie 
przekraczającej ……. zł brutto, tj. ……. zł netto + ………. zł podatku VAT. 

2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, ujęto wszelkie koszty, opłaty, wydatki, daniny i inne świadczenia, które 
Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy w tym koszty zakupu, dostawy, 
sprzedaży i uruchomienia urządzeń i instalacji, koszt przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i 
przeniesienia własności nośników, na których przekazano Dzieło. 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie obowiązywało do czasu zrealizowania przedmiotu Umowy i 
nie będzie przedmiotem negocjacji. 
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4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 
............................................................... 
w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym 
protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 6 Umowy. Z faktury odliczony zostanie zryczałtowany koszt zużycia 
mediów Zamawiającego (woda, ścieki, energia elektryczna), wynoszący 100,00 zł brutto. 

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, 
że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru 
prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” ( zwanego dalej „ 
Wykazem ‘’), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający 
poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający wstrzyma płatność do 
chwili wpisania rachunku do Wykazu, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego ( nie dotyczy osoby 
fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej). 

6. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT wskazując w niej następujące dane Zamawiającego: 
Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa 
NIP: 526-10-58-627 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie 
z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). 

8. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy, pod rygorem 
nieważności, na osobę trzecią.  

9. Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, jest dopuszczalny 
za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 
W przypadku realizacji prac z udziałem Podwykonawców 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Łączna wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 
10 nie przekroczy kwoty, określonej w ust. 1. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  

13. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wystawionej przez siebie faktury VAT: 
1) kopie faktur VAT wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 10; 
2) oświadczenie odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, złożone nie wcześniej 

niż w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, że Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 
zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do niego wynikającymi z umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, o których mowa w ust. 10. 

14. Z zastrzeżeniem ust. 11 i 12 oraz ust. 15 i 16 w przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowienia ust. 13, wyraża on 
zgodę, by jego należność wynikającą z faktury VAT w wysokości odpowiadającej zadłużeniu wobec podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 10 wynikających z faktur VAT, o których mowa w ust. 13 pkt 1, 
Zamawiający przekazywał bezpośrednio na rachunki podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 12, Zamawiający umożliwi Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

§ 12. 
1. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.   

2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, wygasa przed terminem podpisania protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 6 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ten fakt, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 
ubezpieczenia.  

3. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi powyżej lub 
nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed 
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiający może w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt 
dokonać stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z faktury wystawionej przez 
Wykonawcę, bądź odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1 pkt 3 Umowy. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie. 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 13. 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustala się w wysokości 5 % ceny oferty brutto, tj. w wysokości 

………………………… zł. 
2. Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1, został przedstawiony Zamawiającemu przed zawarciem Umowy. 
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w nw. terminach: 

1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni po końcowym odbiorze robót, 
2) 30% zabezpieczenia nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady albo gwarancji jakości, w zależności co 

nastąpi później. 
4. Wydłużenie okresu obowiązywania Umowy lub przesunięcie terminu wykonania Umowy, nakłada na Wykonawcę obowiązek 

przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego 
wymaganej wysokości.  

5.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu rękojmi za 
wady i gwarancji jakości. 

 
 

Odstąpienie od Umowy 
§ 14. 

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, w całości bądź w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku: 
1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Umowy w terminie 15 dni od jej podpisania; 
2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w zakresie opisanym w § 1 Umowy, przekraczającego 15 dni; 
3) w sytuacji opisanej w § 12 ust. 3 Umowy; 
4) gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, przerwał realizację robót budowlanych i przerwa ta przekracza 15 

dni; 
5) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie naruszył zasady zgłaszania podwykonawców, określone w Umowie; 
6) opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych lub sporządzenia dokumentacji powykonawczej przekraczającego 10 dni; 
7) stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wady w wykonywaniu przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca nie zmienia 

sposobu realizacji przedmiotu Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym 
wezwaniu lub nie usunie wad (uchybień) mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia wad (uchybień) w terminie 
określonym w wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia wad nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na 
charakter danej wady nie można jej usunąć lub wymagane było jej natychmiastowe usunięcie; 
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8) gdy Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, nadal 
narusza prawo lub postanowienia Umowy; 

9) trzykrotnego zgłoszenia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części z wadami, jeżeli z powodu tych wad nie dokonano 
odbioru. 

2. Ponadto Zamawiający może od Umowy odstąpić, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności uprzedniego wezwania. 
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji 

o podstawie do odstąpienia od Umowy, w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Oświadczenie to może zostać doręczone 
Wykonawcy listem poleconym lub osobiście. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze stron, Wykonawca zabezpieczy teren budowy, 
a Strony sporządzą razem protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień 
rozwiązania Umowy. 

6. Protokoły, o których mowa w ust. 5, zostaną sporządzone nie później niż w ciągu 7 dni po rozwiązaniu Umowy. W razie, gdyby 
którakolwiek ze Stron nie stawiła się w uzgodnionym terminie, druga Strona wyznaczy termin dodatkowy, a po jego 
bezskutecznym upływie – będzie uprawniona do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Protokół 
sporządzony z zachowaniem powyższej procedury będzie wiążący dla drugiej Strony. 

 
Kary umowne 

§ 15. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, 

2) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy lub jego części, w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w §11 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad lub awarii, 

4) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 12 ust. 3 Umowy, w wysokości 2% 
wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, 

5) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ponad termin określony w § 9 ust. 8  - w wysokości 0,3 % 
wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy 
taki przypadek, 

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany, w wysokości 2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za 
każdy taki przypadek, 

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 
2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek,  

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2% wartości całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek, 

10) za niedotrzymanie zasad poufności, o których mowa w § 17 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek niedotrzymania zasad. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody. 

 
Podwykonawcy 

§ 16. 
1. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie - wykona Umowę:1  

1. bez udziału podwykonawców; 
                                                 
1 Należy skreślić pkt 1) lub pkt 2) 
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2. przy udziale następujących podwykonawców, którym powierza następujący zakres robót:  
                 a) ..............., zakres powierzanych prac: ......................., 
                 b)................, zakres powierzanych prac: ........................ 
2. Roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2) Wykonawca wykona siłami własnymi.  
3. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie robót powierzonych podwykonawcy. 
4. Po zawarciu Umowy, Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, wykonać 

przy udziale podwykonawcy robót innych niż wskazane w ust. 1 pkt 2). 
5. Wykonawca chcący dokonać zmian, o których mowa w ust. 4, przedłoży Zamawiającemu, nie później niż na 7 dni przed 

planowanym rozpoczęciem tych robót, wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowę, o której mowa w ust. 6, w celi akceptacji 
lub zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.  

6. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny być zawierane 
w formie pisemnej. 

 
Poufność informacji 

§ 17. 
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących 

Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku 
z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 
1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez 

obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania 

poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji 
Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem 

nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały 
dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do 
skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne 
naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji 
Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji 
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej 
Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji 
Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci 
Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne. 

8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary umowne 
z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak 
i po jej wygaśnięciu. 

 
Autorskie prawa majątkowe 

§ 18. 
1. Dzieło podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1062 ze zm.). 
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2. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 9 ust. 6 Umowy Zamawiający nabywa autorskie 
prawa majątkowe do Dzieła. 

3. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe bez obowiązku dodatkowego wynagrodzenia na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
a w szczególności prawo do: 
1) utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzenia do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy; 
3) rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w pkt. 2) – publiczne wykonanie, wystawienie wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian, modyfikacji, adaptacji w Dziele co do których autorskie prawa 
majątkowe przeszły na Zamawiającego, a także do wykonywania autorskich praw zależnych do tak zmienionego Dzieła. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie ze zmian, modyfikacji i adaptacji Dzieła, co do których Zamawiający nabył autorskie 
prawa majątkowe. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający 
Zamawiającego do decydowania o sposobie wykorzystania Dzieła i decydowania o jego integralności. 

7. Wykonawca oświadcza, że do Dzieła przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek 
sposób na rzecz osób trzecich. 

8. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiłyby mu przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do Dzieła na Zamawiającego w zakresie objętym Umową. 

9. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, prawa te będą 
przysługiwały Zamawiającemu w całości, w pełnym zakresie i bez ograniczeń. 

10. Jeżeli w trakcie eksploatacji Dzieła dojdzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do naruszenia autorskich praw 
majątkowych i/lub osobistych praw autorskich osób trzecich, Wykonawca zmieni bez dodatkowego wynagrodzenia Dzieło w 
sposób wyłączający dalsze naruszanie tych praw osób trzecich. Zmiany powinny być dokonane nie później niż w terminie 3 
dni od daty uzyskania przez Wykonawcę pisemnej informacji o naruszeniu praw osób trzecich. 

11. W przypadku wystąpienia przez jakakolwiek osobę trzecią w trakcie trwania Umowy, jak też po jej zakończeniu, w stosunku do 
Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, osobistych lub majątkowych, jeżeli naruszenie wystąpiło w 
związku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 
1) ponosi 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 oraz koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 
postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty zastępstwa procesowego; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych 
z naruszeniem autorskich praw majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia; 

4) w przypadku gdy brak, ograniczenie, utrata lub nie zapewnienie przez Wykonawcę praw koniecznych do prawidłowej 
realizacji Umowy, w trakcie jej trwania jak i po jej zakończeniu, spowoduje brak, utratę lub ograniczenie praw 
Zamawiającego w całości lub części, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nabyć takie prawo na rzecz Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego, zmodyfikuje lub zmieni 
całość lub elementy naruszające prawa osób trzecich, pod warunkiem, że modyfikacja lub wymiana nie zaszkodzi 
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy, ani nie zmniejszy jego funkcjonalności bądź przeznaczenia. Jeżeli Wykonawca 
pomimo upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie nabędzie odpowiednich praw albo nie zmodyfikuje lub 
nie wymieniu całości lub części Dzieła, Zamawiający nabywa uprawnienie do nabycia odpowiednich praw i obciążenia 
kosztami nabycia Wykonawcę albo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie 1 miesiąca od upływu 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu.                   

12. W okresie realizacji Umowy w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania Wykonawcy przysługuje niewyłączna 
licencja na posługiwanie się i ewentualne dalsze opracowywanie Dzieła przekazanego już Zamawiającemu. 
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COVID - 19 
§ 19. 

1. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony Umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do 
informacji, o której mowa powyżej, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:  
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, 

które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy; 
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę 
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w 
realizacji usług transportowych;  

4) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy, 
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

2. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją umowy poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1-4, składa się dokumenty wydane przez 
odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców.  

3. Każda ze Stron Umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ 
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy. 

4. Strona Umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od 
dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o 
których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli Strona Umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, 
termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

5. Strona Umowy, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 
na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i 
dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.  

6. W przypadku  stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust.1, wpływają na 
należyte wykonanie Umowy, uprawniona będzie zmiana Umowy w adekwatnym zakresie. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 20. 
1. Ilekroć w Umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy praz to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, za wyłączeniem dni 

przypadających w dni wolne od pracy określone w art.1 i1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1920). 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do 
wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem wymaganego personelu. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących p.poż. oraz bhp. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, a będące następstwem nieprzestrzegania przepisów p.poż i bhp. 

5. Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. W przypadku gdy którekolwiek 
z postanowień Umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa 
powszechnego.  

6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz w zakresie określonym w pkt. XV Zapytania ofertowego wobec 
każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do 
treści umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu umowy (jeżeli 
dotyczy). Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej 
umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych 
osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w pkt. XV Zapytania ofertowego. 

7. W związku z wdrożonym w NIK systemem zarządzania środowiskowego i wymaganiami Polityki środowiskowej NIK 
przedstawiciele Wykonawcy w przypadku przebywania w siedzibie Zamawiającego zobowiązani są do segregacji odpadów 
komunalnych, oszczędzania energii elektrycznej i wody. 
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8. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych 
obowiązujących ustaw. 

9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z Umową jest sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

10. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy. 

11. Integralną część Umowy stanowi: 
1) Załącznik nr 1 – Projekt Remontu i STWIOR; 
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ……….. 2021 r. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:  


