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zawarta w dniu 03 .12.2020 roku pomiędzy 
Miastem Garwolin, z siedzibą 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15, 
NIP 826-219-77-98, Regon 711582150, 
reprezentowanym przez: 
Burmistrza Miasta - Marzenę Świeczak, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Katarzyny Nozdryn - Płotnickiej 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
Krzysztofem Lech prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Infonnacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą F.H.U."HORYZONT" 
Krzysztof Lech z siedzibą w Gorlicach przy ul. 11 Listopada 21; 38-300 Gorlice 
NIP 685 1656241, REGON 370426330 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

Do umowy zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy - Prawo zamówień publicznych nie mają zastosowania przepisy 
niniejszej ustawy. 

§I 
1. 	 Przedmiotem umowy jest dostawa 22 komputerów przenośnych wraz z zainstalowanym 

i skonfigurowanym oprogramowaniem oraz niezbędnymi akcesoriami (dalej zwane również zestawem) 
do siedziby Zamawiającego (Urząd Miasta Garwolina, ul. Staszica 15; 08-400 Garwolin). 

2. 	Dostarczone zestawy będą fabrycznie nowe, tzn . nieużywane przed dniem dostarczenia. 
3. 	 Dostarczone zestawy będą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących 

rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 
4. 	 Zamawiający wymaga by dostarczone zestawy posiadały oprogramowanie w wersji aktualnej na dzień 

zawarcIa umowy. 
5. 	 Oferowane zestawy w dniu zawarcia umowy nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania 

z produkcji lub sprzedaży. 
6. 	 Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do części chronionych stron internetowych producentów 

rozwiązań, umożliwiający pobieranie nowych wersji oprogramowania, dostęp do pomocy technicznej 
producentów. 

7. 	 Dostarczane zestawy muszą być tak zapakowane, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu 
podczas transportu do miejsca przeznaczenia. 

8. 	 Wraz z dostawą Wykonawca dostarcza protokół przekazania zestawów. Protokół musi zawierać m.in. 
listę przekazywanych zestawów wraz z ich numerami seryjnymi. 

§ 2 
l. 	W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego co do zgodności oferowanych zestawów 

z opisem zawartym w § l ust. I, w szczególności w zakresie parametrów zestawów, Zamawiający jest 
uprawniony do zwrócenia się do producenta oferowanego zestawu o potwierdzenie ich zgodności 

z opisem (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację). 
2. 	 Jeżeli inspekcja, o której mowa w ust. l wykaże niezgodność zestawu z opisem lub stwierdzi, że 

korzystanie z zestawów narusza majątkowe prawa autorskie osób trzecich, koszt inspekcji zostanie 
pokryty przez Wykonawcę według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję . 

W przypadku, o którym mowa Zamawiający będzie miał prawo do żądania nowych zestawów. 
3. 	 Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, 

w szczególności prawa Zamawiającego do żądania od Wykonawcy dostarczenia zestawów zgodnego 
z opIsem. 

4. 	 Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych zestawów, oprogramowania 
nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 

§ 3 
1. 	 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 18 grudnia 2020 roku . 
2. 	 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zestawy oraz dokonać rozładunku w siedzibie Zamawiającego, 

własnym transpOliem i na własny koszt. 
3. 	 Przedmiot zamówienia uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego. 
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§ 4 

l. 	Wynagrodzenie całkowite za realizację przedmiotu umowy wynosi 64 916,94 zł brutto 

(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset szesnaście złotych 94/ I00 złotych), w tym podatek 
od towarów i usług (VAT) w wysokości 12 138,94 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto trzydzieści osiem 
złotych 94/100 zł). 

2. 	 Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. l zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie może żądać pokrycia żadnych kosztów dodatkowych. 

3. 	 Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie jednej faktury. 
4. 	 Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. l nastąpi przelewem, na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek banko\\'Y, w terminie do 21 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta 
Ganvolin, ul. Staszica 15; 08-400 Ganvolin - Sekretariat, prawidłowo wystawionej faktury V AT przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem zapisów ust. 9-14 niniejszego paragrafu. Podstawą wystawienia faktury jest 
należyte wykonanie przedmioty umowy potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru 
przedmiotu umowy. 

5. 	 Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Fakturę 

Wykonawca wystawi na: Miasto Garwolin, 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15, NIP: 826-219-77-98 
6. 	 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l ustalono na podstawie Zapytania ofertowego wraz 

z załącznikami i oferty Wykonawcy. 
7. 	 Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. l. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje 
na siebie ryzyko finansowe w zakresie opłacalności wykonania Umowy i za cenę podaną w ofercie, 
określoną w ust. l zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy. 

9. 	 Wykonawca wraz z fakturą końcową składa również dowody (np. wyciąg z konta Wykonawcy 
potwierdzający dokonanie płatności i wyciąg z konta Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
potwierdzający dokonanie zapłaty) zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom. 

10. Warunkiem 	 zapłaty przez Zamawiającego należnego d la Wykonawcy wynagrodzenia za odebrany 
przedmiot umowy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranego przedmiotu umowy 

II. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 10, lub w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo 
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 
l3.Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 
14.W 	 przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 5 
l. 	Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § l. 
2. 	 Odbiór końcowy zostanie potwierdzony obustronnym podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru. 
3. 	 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. l, w formie 

. .
pisemneJ. 

4. 	 Zamawiający dokona odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia jego rozpoczęCia, 

z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki lub wady lub niezgodne parametry zestawu, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
l) jeżeli usterki lub wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając 

termin na usunięcie usterek lub wad albo może odmówić odbioru żądając usunięcia usterek lub wad 
i ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w określonym przez Zamawiającego terminie, 

2) 	 jeżeli usterki lub wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać dostawy nowego 
zestawu lub zestawów w określonym przez Zamawiającego terminie albo odstąpić od umowy. 
W przypadku odstąpienia od umowy ma zastosowanie przepis § 6 ust. 2 kt 3) w rzypadku 
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niezgodności parametrów któregokolwiek zestawu, Zamawiający może żądać nowego zestawu, 
obniżyć wynagrodzenie lub odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy ma 
zastosowanie przepis § 6 ust. 2 pkt 3. 

6. 	 Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też tenniny wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek 
lub wad. Protokół odbioru podpisany będzie przez pracowników Zamawiającego i Wykonawcę. 

7. 	 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek lub wad. 

§ 6 
I. 	 Strony postanawiają, że obowiązującą je fonną odszkodowania są kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy lub określonej części - w wysokości 0,5 % 
kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. I, za każdy dzień zwłoki, Iicząc od dnia 
następnego, w którym upłynął tennin odbioru, 

2) za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub 
rękojmi - w wysokości I % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. I, za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym upłynął tennin wyznaczony na usunięcie usterek lub 
wad, 

3) 	 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także 
nieprzystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania - w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. I. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po tenninie, w którym odbiór 
miał być zakończony, 

2) 	 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 9 
ust. 3 - w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto. 

4. 	 W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu świadczeń gwarancyjnych Zamawiający naliczy 
karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. I, za każdy dzień 
opóźnienia. 

5. 	 W przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego na usunięcia wad lub usterek Zamawiający zleci ich 
usunięcie podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy. 

6. 	 Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

7. 	 Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w § 6 z należności 
wynikającej ze złożonej faktury 

§ 7 
1. 	 Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 24 miesięcy. Okres gwarancji będzie biegł 

od dnia odbioru końcowego. 
2. 	 Okres rękojmi będzie obowiązywał zgodnie z kodeksem cywilnym. 
3. 	 Wykonawca wyda Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego stosowne 

dokumenty gwarancyjne. 
4. 	 Wykonawca gwarantuje najwyższą, jakość zestawów i oprogramowania objętych przedmiotem 

zamówienia. 
5. 	 Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia naprawy lub wymiany zestawu lub oprogramowania 

lub ich części, na nowe i oryginalne zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. 
6. 	Odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 

w zestawie i oprogramowaniu objętym przedmiotem umowy w chwili dokonania jego odbioru przez 
Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne urządzeń i oprogramowania, powstałe z przyczyn, za 
które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność. 

7. 	 Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania usterek/wad przez pięć dni w tygodniu, 
na adres: FHU Horyzont Serwis 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice; tel. 183522041, 
mail: serwis@horyzont.gorlice.pl 

8. 	 Wykonawca zapewni wymianę wadliwego zestawu lub oprogramowania na nowy w przypadku 
przekroczenia terminu naprawy określonego przez Zamawiającego, a także w przypadku 3-krotnej jego 
istotnej awarii. Za istotną awarię przyjmuje się każde uszkodzenie ograniczające funkcjonowanie zestawu 
lub oprogramowania. W przypadku wymiany uszkodzonego zestawu (albo jego podzespołu) na nowy 

obowiązywać będą warunki gwarancji i realizacji Ś:iadczeń gwarancyjnych od naw ."# 
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9. 	 W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu 
konsultacji i pomocy technicznej, w zakresie użytkowania przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca w trakcie gwarancji zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia będące wynikiem 
niewłaściwej obsługi przez użytkownika) serwis, naprawy i wymiany. 

II.Gwarancji podlegają wady techniczne i oprogramowania, a także niespełnianie deklarowanych przez 
producenta funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie umowy. 

12.Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez podmiot autoryzowany przez producenta lub przez samego 
producenta. 

13.Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to w szczególności koszt części, koszt 
dojazdu, odbioru i zwrotu naprawianego zestawu. 

l4.Czas reakcji serwisu nastąpi nie później niż do końca 3-go dnia roboczego. 
15.Czas naprawy bądź usunięcia wady przedmiotu umowy nie przekroczy maksymalnie 14 dni 

kalendarzowych od momentu zgłoszenia. Naprawy bądź usuwanie wad przedmiotu umowy będzie 

dokonywane w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. 
16.JeŻeli naprawa w miejscu użytkowania nie będzie możliwa, Wykonawca na czas naprawy w serwisie 

udostępni zestaw zastępczy o parametrach nie gorszych jak zestaw naprawiany. 
17. W przypadku: 

I) 	 niewykonania naprawy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia lub wystąpienia 
kolejnej awarii, wady lub usterki zestawu, po wykonaniu pierwszej naprawy gwarancyjnej danego 
zestawu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany zestawu, w którym 
ujawniły się wady, na nowy, wolny od wad, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia 
przez Zamawiającego takiego żądania o parametrach nie gorszych jak zestaw podlegający wymianie; 

2) 	 stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie zestawu w okresie gwarancji, 
Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego zestawu na wolny od wad, o parametrach i funkcjach 
użytkowych nie gorszych jak zestaw podlegający wymianie. 

18.Uprawnienia 	 wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady. 

§ 8 
l. 	Każda ze stron umowy zostanie zwolniona całkowicie lub w części ze swych zobowiązań w przypadku 

odpowiednio udokumentowanego zadziałania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się 

w szczególności: strajki, klęski żywiołowe, zamieszki, wojnę, niewłaściwą pracę banków, zmiany 
przepisów celnych, decyzje rządowe utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie umowy itp. 

2. 	 W przypadku zadziałania siły wyższej strony niezwłocznie zawiadomią stronę przeciwną, przekazując jej 
wszystkie związane z tym informacje. Jeżeli realizacja umowy jest niemożliwa z powodów wystąpienia 
siły wyższej przez zbyt długi okres, strony umowy dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych 
terminów realizacji. 

§ 9 
l. 	Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. 	 Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w szczególności: 

I) aktualizacji danych Wykonawcy, 
2) zmianę dostarczanego zestawu za zgodą Zamawiającego na zestaw o parametrach nie gorszych niż 

wynikające z wymagań określonych w dokumentacji zapytania ofertowego, pod warunkiem że cena 
nie ulegnie podwyższeniu, 

3) zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub 
Zamawiającego, w szczególności z przyczyn organizacyjnych lub wystąpienia siły wyższej, 

3. 	 W razie zaistnienia 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 terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. 	 W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. 	 Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udzielonej - pod rygorem nieważności - na piśmie. 

6. 	 Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę 
trzecią· 
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§IO 

l. 	 Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2, w zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy 

robót określony w niniejszej umowie. 
2. 	 W celu należytego wykonania Zamówienia Wykonawca może powierzyć część robót do wykonania 

podwykonawcom. 
3. 	 Powierzenie prac podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań 

wynikających z warunków niniejszej umowy. 
4. 	 Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie zakresów określonych w Zapytaniu ofertowym 

z pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach 
i warunkach określonych w niniejszej umowie wraz z art. 647 1 KC w trybie niżej określonym: 

l) 	 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o pod wykonawstwo jest obowiązany przed zawarciem umowy o pod wykonawstwo, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu wniosku o wyrażenie zgody na 
zawarcie umowy o pod wykonawstwo /dalej zwany wnioskiem/ wraz z projektem tej umowy, przy 
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć również zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o pod wykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wraz 
z wnioskiem Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dostarcza Zamawiającemu 
dokumenty - w tym poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy z właściwych rejestrów, 
potwierdzające uprawnienia osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych 
umów. 

2) 	 w terminie do 2 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy wraz z projektem umowy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie 
umowy albo - podając uzasadnienie - zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, 

3) 	 zgłoszenie w powyższym terminie zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy będzie 

równoznaczne z odmową udzielenia zgody, 
4) 	 w przypadku odmowy określonej w pkt. 4.3., Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający 

zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 
5) 	 Jeżeli Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia projektu umowy nie zgłosi na 

piśmie zastrzeżeń uważa się, że zaakceptował projekt umowy. 
5. 	 Zastrzeżenia Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo może dotyczyć: 

l) niespełnienia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym 
2) gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni. 

6. 	 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 2 dni od dnia jej 
zawarcia. 

7. 	 Jeżeli Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, o której 
mowa w ust. 6, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu uważa się, że zaakceptował przedłożoną umowę. 

8. 	 Powyższy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo będzie mieć zastosowanie do 
wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami. 

9. 	 Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 6 termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zmiany umowy 
w zakresie terminu zapłaty. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zmienionej 
umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania pod rygorem zapłaty kary umownej. 

10. 	 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli realizuje on 
powierzone czynności w sposób wadliwy, niezgodny z zapisami umowy. 

11. 	 Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 
12. 	 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej 

zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego v,rynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 
13. 	 Powierzenie wykonania części Zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonany przedmiot umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia każdego z pracowników 
Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali 
powód do uzasadnionych skarg. 

14. 	 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość prac wykonywanych przez podwykonawców. 
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15. 	 Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą z pOminięCiem 

obowiązków wskazanych powyżej traktowane będzie za zawarcie umowy z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą bez zgody i akceptacji Zamawiającego. 

16. 	 W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z żądaniem naprawienia szkody 
wyrządzonej jej przez któregokolwiek z Podwykonawców, Wykonawca zwolni Zamawiającego 

z obowiązku naprawienia szkody przyjmując na siebie obowiązek jej naprawienia osobie trzeciej 
w całości. 

17. 	 Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub z dalszymi podwykonawcami 
okresu odpowiedzialności za wady, tożsamego z okresem odpowiedzialności za wady Wykonawcy 
wobec Zamawiającego 

18. 	 W umowie z podwykonawcą Wykonawca w szczególności ma obowiązek zawrzeć następujące 

uregulowania: 
l) 	 określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wypłaty 

wynagrodzenia, przy czym termin wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 
21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu 
umowy; 

2) 	 uzależnić zapłatę drugiej i następnych części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jeżeli jest ono 
należne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy dalszym podwykonawcom; 

3) 	 uzależnić obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy po wykonaniu całości 
przedmiotu umowy, od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy dalszym podwykonawcom; 

4) 	 przewidzieć obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów, zawieranych z dalszymi 
podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób, które będą te umowy 
podpisywać do reprezentowania stron tych umów oraz zgodę Wykonawcy na ich zawarcie, 
przynajmniej 2 dni przed dniem ich podpisania, a także obowiązek przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, w terminie 2 dni od dnia ich 
podpisania; 

19. 	 W umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie może w szczególności: 
l) uzależnić dokonanie płatności na rzecz podwykonawcy od uzyskania przez Wykonawcę 

wynagrodzenia, 
2) 	 uzależnić zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia ustanowionego przez 

podwykonawcę od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy udzielonego przez niego zabezpieczenia 
wykonania umowy. 

20. 	 Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest prowadzić wykaz Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców oraz okazywać ten wykaz na każde wezwanie Zamawiającego 

21. 	 Zasady określone w ust. 18 i 19 mają zastosowanie do umów o podwykonawstwo z dalszymi 
podwykonawcami. 

§ J I 
l. 	W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia ustawy - Kodeks Cywilny oraz 

w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
2. 	 Rozpatrywanie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony umowy zgodnie poddają 

Sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego. 
3. 	Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 
4. 	 Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 
przedmiotowej umowy. 
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