UMOWA nr ………………….
zawarta w dniu ………………….2019 r. w Gdańsku pomiędzy:
(1)

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
ul. Sandomierska 17, 80-051 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON: 192547620, kapitał zakładowy:
50.843.500,00 zł, reprezentowaną przez:
1. ……………
2. ……………
zwaną dalej „Wykonawcą”

a
(2)

……………………………………………………………………..
zwanym dalej „Podwykonawcą”.

Wykonawca i Podwykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także
„Stroną”.
PREAMBUŁA
Zważywszy, że:
I.

W dniu …………….. r. Wykonawca zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w
Warszawie (dalej: „Zamawiający”) umowę nr ………………….. na Zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka –
Chorzele” (dalej: „Kontrakt”);

II.

W toku prowadzonego przez Wykonawcę postępowania zakupowego nr …………… mającego na
celu udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowe prac projektowych na potrzeby realizacji
Kontraktu (dalej: „Zamówienie”) na warunkach i w zakresie określonych w warunkach zamówienia
zamieszczonych na stronie internetowej Wykonawcy (dalej: „Warunki Zamówienia”),
Podwykonawca złożył Wykonawcy ofertę nr ……… z dnia ……………….. r. na realizację
Zamówienia zgodnie z Warunkami Zamówienia (dalej: „Oferta Podwykonawcy”);

III.

Wykonawca uznał Ofertę Podwykonawcy za najkorzystniejszą i podjął decyzję o zleceniu
Podwykonawcy wykonania określonych w niej prac;

Strony postanawiają, co następuje:
§1
Przedmiot umowy
1.

Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamówienie obejmujące wykonanie
kompleksowych prac projektowych obejmujących całość wymaganej dokumentacji projektowej
przewidzianej do wykonania w związku z realizacją Kontraktu, w zakresie i na warunkach opisanych w
Warunkach Zamówienia oraz Ofercie Podwykonawcy (dalej: „Prace Projektowe”).

2.

Prace Projektowe obejmują sporządzenie i uzyskanie zatwierdzenia w szczególności:
a)

koncepcji projektowej,

b)

projektu budowlanego z opiniami i uzgodnieniami,

c)

projektu wykonawczego wraz ze STWiORB,

d)

projektu organizacji ruchu,

e)

dokumentacji powykonawczej,
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f)

innych wymaganych dokumentów, operatów szacunkowych, badań obiektów kubaturowych
opinii, opracowań, analiz lub obliczeń,
oraz

3.

g)

badań geotechnicznych (geologia) wraz z opracowaniem dokumentacji dla wszystkich branż,

h)

wizualizacji i zdjęć dokumentujących sytuację wyjściową na terenie inwestycji,

i)

pozyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych,

j)

sprawowanie nadzoru autorskiego,

k)

opracowania raportu oddziaływania na środowisko – w przypadku konieczności.

W zakresie nie wynikającym z niniejszej umowy, zakres Prac Projektowych oraz warunki ich realizacji
dookreślają następujące dokumenty:
a)

Warunki Zamówienia, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

b)

Kontrakt, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy (wersja elektroniczna),

c)

Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej „PFU”) oraz pytania i odpowiedzi z etapu postępowania
przetargowego, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej umowy (wersja elektroniczna),

d)

Oferta Podwykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy niniejszą umową, a poszczególnymi
dokumentami wymienionych powyżej, rozstrzygające znaczenie – o ile Strony nie postanowią
odmiennie – mają postanowienia niniejszej umowy, a w dalszej kolejności wymienionych dokumentów,
wedle kolejności ich wymienienia.
4.

Podwykonawca potwierdza, iż zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 3 powyżej i nie wnosi
zastrzeżeń co do możliwości należytej i terminowej realizacji Prac Projektowych zgodnie z ich treścią.

5.

Podwykonawca oświadcza, że posiada niezbędne przygotowanie techniczne, wiedzę, uprawnienia,
doświadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem i sprzętem potrzebnym do
prawidłowego wykonania Prac Projektowych z najwyższą starannością i dbałością o interes
Wykonawcy i Zamawiającego oraz zgodnie z postanowieniami i celem niniejszej umowy, z
uwzględnieniem zapisów zawartych w Kontrakcie.

6.

Podwykonawca oświadcza, że jego potencjał ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje należyte i
terminowe wykonanie Prac Projektowych.

7.

Podwykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których mowa w
ustawie Prawo zamówień publicznych i zobowiązuje się przedstawić na żądanie Wykonawcy
oświadczenia lub dokumenty powyższe potwierdzające.

8.

Wykonanie Prac Projektowych nastąpi na takim poziomie jakości, jaki wynika z Kontraktu i powinno
odpowiadać wymaganiom określonym w PFU.

9.

Wykonawcy przysługuje prawo do ograniczenia zakresu Prac Projektowych lub wstrzymania ich
realizacji. W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przysługują wobec Wykonawcy żadne roszczenia, za
wyjątkiem roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za należycie wykonaną część Prac Projektowych.

10. Ewentualne nieprzewidziane prace projektowe, nie objęte zakresem Kontraktu i niezbędne do jego
należytego wykonania, Podwykonawca zobowiązany jest wykonać na zlecenie Wykonawcy, na
podstawie odrębnej umowy i na warunkach uzgodnionych przez Strony.
11. W przypadkach, w których w postanowieniach niniejszej umowy zawarte są odwołania do
Zamawiającego, stosuje się je odpowiednio do Inżyniera.
§2
Obowiązki Stron
1.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a)

reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiającym,
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2.

b)

przekazywanie Podwykonawcy kopii korespondencji dotyczącej Prac Projektowych,

c)

zapewnienie pełnej koordynacji i harmonogramów Prac Projektowych i robót poszczególnych
branż w celu umożliwienia Podwykonawcy należytego wykonania Prac Projektowych,

d)

odbiór Prac Projektowych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

e)

terminowa zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w niniejszej umowie.

Do obowiązków Podwykonawcy związanych z wykonywaniem Prac Projektowych należy w
szczególności:
a)

zapewnienie wykwalifikowanego i posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie
personelu, w tym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie bez ograniczeń do projektowania,

b)

wykonanie z należytą starannością niezbędnych opracowań i innych dokumentów oraz usunięcie
wszelkich ujawnionych w nich wad zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i w sposób w
pełni odpowiadający wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia oraz obowiązujących
przepisach, instrukcjach i normach,

c)

sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji robót budowlanych objętych
Kontraktem, w szczególności w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych
zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową,

d)

uzyskanie dla opracowywanej dokumentacji projektowej wszelkich wymaganych opinii,
uzgodnień, dopuszczeni, warunków i decyzji,

e)

uwzględnienie konieczności spełnienia wymogów interoperacyjności i uzyskania certyfikatów WE,

f)

dążenie do opracowania dokumentacji projektowej w sposób zapewniający możliwość
optymalizacji kosztów wykonania na jej podstawie robót budowlanych,

g)

bieżące uzgadnianie z Wykonawcą i Zamawiającym stosowanych w dokumentacji projektowej
rozwiązań technicznych i technologicznych,

h)

bieżące przekazywanie Wykonawcy informacji oraz udostępnianie kopii korespondencji i pism do
osób trzecich sporządzanych w związku z realizacją Prac Projektowych,

i)

bieżące przekazywanie opracowywanej dokumentacji projektowej w częściach stanowiących
odrębne opracowania celem jej weryfikacji,

j)

uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,

k)

umożliwienie przeprowadzenia przez Zamawiającego oraz Wykonawcę w siedzibie audytu w
zakresie spełnienia wymagań wynikających z systemu zapewnienia jakości i ochrony środowiska,

l)

nie zatrudnianie przy realizacji niniejszej umowy etatowych pracowników Zamawiającego lub
Wykonawcy,

m) na każde żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego zapewnienie udziału kompetentnych i należycie
umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych osób, którymi posługuje się przy
wykonywaniu Prac Projektowych we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach, naradach lub
konsultacjach,
n)

cykliczne przedkładanie Wykonawcy raportów dotyczących postępu realizacji Prac Projektowych
zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Wykonawcy i postanowieniami Kontraktu,

o)

współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z Kontraktu,
w tym przy sporządzaniu Planu monitorowania środków kontroli ryzyka,

p)

monitorowanie środków kontroli ryzyka na podstawie Planu monitorowania środków kontroli
ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub zagrożeń niezwłoczne
podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych; przekazywanie Wykonawcy cyklicznych
raportów z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych
działań korygujących i zapobiegawczych wraz z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz
termin zakończenia realizacji Kontraktu,
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q)

przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiającemu na ich żądanie dokumentów, oświadczeń i
wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej umowy,

r)

udostępnianie do wglądu Ministra właściwego ds. Infrastruktury lub komórki w Ministerstwie,
właściwej w sprawach realizacji budżetu państwa lub Departamentu w Ministerstwie właściwego
w zakresie sektora transportu kolejowego, dokumentów Podwykonawcy związanych z realizacją
niniejszej umowy, w tym dokumentów finansowych.

3.

Podwykonawca zobowiązuje się przestrzegać przy wykonywaniu Prac Projektowych wszelkich
obowiązujących przepisów prawa, instrukcji i norm oraz kierować się aktualną wiedzą techniczną i
specjalistyczną oraz etyką zawodową.

4.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za efekt końcowy Prac Projektowych, a w szczególności za
przewidziane w dokumentacji projektowej rozwiązania techniczne i technologiczne.

5.

Podwykonawca oświadcza, że na podstawie bezpośredniej inspekcji zapoznał się z terenem budowy
oraz jego otoczeniem, w tym z warunkami hydrogeologiczno-inżynierskimi i klimatycznymi, oraz że
uzyskał wystarczające dane i informacje jakie mogą mieć wpływ na należyte i terminowe wykonanie
Prac Projektowych, a ponadto, że zapoznał się z ryzykiem z tym związanym oraz że uwzględnił je w
wynagrodzeniu określonym w Ofercie Podwykonawcy.

6.

Podwykonawca w taki sposób wykona i ukończy Prace Projektowe oraz usunie wszelkie w nich wady
(w tym braki), aby żadne jego działanie lub zaniechanie nie stanowiło naruszenia przez Wykonawcę
zobowiązań wynikających z Kontraktu, ani się do takiego naruszenia nie przyczyniło.
§3
Prawa autorskie

1.

W odniesieniu do realizowanych Prac Projektowych Podwykonawca zobowiązany będzie do spełnienia
w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogów, dokonania wszelkich niezbędnych czynności i
złożenia wszelkich niezbędnych oświadczeń, w tym w zakresie przeniesienia autorskich praw
majątkowych do wytworzonej dokumentacji, które wynikają z Kontraktu. Realizacja przez
Podwykonawcę obowiązków dotyczących Prac Projektowych nastąpi w taki sposób, aby
zagwarantować Wykonawcy możliwość wywiązania się przez niego w tym zakresie z obowiązków
względem Zamawiającego wynikających z Kontraktu, w szczególności na warunkach określonych w
niniejszym ustępie.

2.

Dokumentacja projektowa i inne utwory sporządzone w ramach realizacji Prac Projektowych będą
przekazywane Wykonawcy w formie i ilości wynikających z Kontraktu albo odrębnie określonych
przez Wykonawcę.

3.

Wraz z przekazaniem części lub całości dokumentacji projektowej sporządzonych w ramach realizacji
Prac Projektowych, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, Podwykonawca przenosi na
Wykonawcę całość autorskich praw majątkowych i praw zależnych do tych utworów, jak również
własność wszystkich egzemplarzy tych utworów oraz nośników, na których zostały utrwalone.

4.

Podwykonawca gwarantuje, że wszelkie utwory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy
przekaże Wykonawcy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w szczególności, iż:
a)

w chwili przekazania utworów lub ich części będą przysługiwały mu w całości i na wyłączność
majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów powstałych w związku z
realizacją niniejszej umowy;

b)

nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Podwykonawcy przeniesienie autorskich
praw majątkowych i praw zależnych do utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej
umowy, w szczególności Podwykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte
ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Wykonawcy jakie nabywa
on na podstawie niniejszej umowy;

c)

autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją
niniejszej umowy nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i
zostaną przeniesione na Wykonawcę bez żadnych ograniczeń;
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5.

d)

przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili
podpisania niniejszej umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem,
który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania utworów lub ich części Wykonawcy;

e)

przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili
podpisania niniejszej umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane z zastrzeżeniem
terminu późniejszego niż dzień przekazania utworów lub ich części Wykonawcy.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów nastąpi w ramach Wynagrodzenia,
bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłączność całość autorskich praw
majątkowych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,
bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją niniejszej umowy i
obejmować będzie wszystkie pola eksploatacji znane w dacie zawarcia niniejszej umowy, w
szczególności:
1)

użytkowanie utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek
osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Wykonawcy lub Zamawiającego,

2)

utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video,
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3)

zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,

4)

wprowadzanie utworów do obrotu,

5)

wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

6)

wystawianie, ekspozycja, wyświetlanie i publicznego odtwarzanie utworów,

7)

wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

8)

wykorzystanie w innych utworach audiowizualnych,

9)

wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

10) wprowadzanie zmian, skrótów,
11) sporządzanie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
12) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez niego wybranym,
13) najem i dzierżawa utworu,
14) udzielanie licencji na wykorzystanie utworu,
15) wielokrotne wykorzystywanie utworu do realizacji inwestycji,
16) publikowanie części lub całości utworu.
6.

Wykonywanie nabytych praw autorskich do utworów na wszystkich polach eksploatacji może
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

7.

Podwykonawca udziela Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie na dokonywanie opracowań i
zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi
opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na
skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są
konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter
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inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Wykonawcę,
Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do
korzystania z osobistych praw autorskich, a Podwykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania
w imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia.
8.

Wykonawca zapewnia, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ramach Prac Projektowych,
wyrażą zgodę na powstrzymywanie się od wykonywania osobistych praw autorskich do utworów oraz
na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian –
niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. W przypadku jeśli będzie to
konieczne, Podwykonawca zobowiązany będzie do zapłaty autorowi utworu lub jego części
wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw autorskich. Podwykonawca
zwalnia Wykonawcę z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do
zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich.

9.

Podwykonawca nie ma prawa do przeniesienia majątkowych praw autorskich i praw zależnych
do utworów na inną osobę niż Wykonawca.

10. Wykonawca ma prawo do dalszego przeniesienia majątkowych praw autorskich i praw zależnych do
utworów bez zgody Podwykonawcy.
11. Każdy egzemplarz każdego z utworów będzie zawierał oświadczenie osoby wskazanej na nim jako
twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do
utworu w zakresie określonym w niniejszej umowie.
12. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Wykonawcy lub
Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno
osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z wykonaniem przez
Podwykonawcę utworów w ramach Prac Projektowych, Podwykonawca:
a)

przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń,

b)

w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie
Wykonawcy lub Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy lub
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym
koszty obsługi prawnej postępowania,

c)

poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby
lub osób zgłaszających roszczenia.
§4
Terminy realizacji

1.

2.

Podwykonawca będzie działał z należytą starannością i bez opóźnień. Podwykonawca zobowiązuje się
wykonać całość Prac Projektowych w terminie do dnia 25.04.2022 r., przy czym następujące części
Prac Projektowych zostaną przez Podwykonawcę wykonane w poniżej określonych terminach:
a)

wykonanie koncepcji projektowej – do dnia ………..

b)

uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę – do dnia …….

c)

przedłożenie do akceptacji projektów budowlanych wraz z opiniami i uzgodnieniami – do dnia …..

d)

przedłożenie do akceptacji dokumentacji wykonawczej – do dnia …….

e)

przedłożenie do akceptacji dokumentacji powykonawczej – do dnia …….

f)

opracowanie wizualizacji i wykonanie zdjęć dokumentujących sytuację wyjściową na terenie
inwestycji – do dnia ………

Szczegółowe terminy wykonania Prac Projektowych określa Harmonogram stanowiący załącznik nr 5
do niniejszej umowy. Wykonawca może polecić Podwykonawcy sporządzenie szczegółowego
harmonogramu na podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastąpi zmiana terminów realizacji robót
budowlanych i innych czynności określonych w Kontrakcie lub gdy będzie to konieczne dla
prawidłowej realizacji Kontraktu, Wykonawca uprawniony będzie do aktualizacji Harmonogramu,
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który będzie dla Podwykonawcy wiążący. W takim przypadku Podwykonawca zobowiązany będzie do
niezwłocznego zaktualizowania szczegółowego harmonogramu. W razie potrzeby Podwykonawca
zobowiązany będzie do uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu.
3.

W terminach określonych w ust. 1 i 2 powyżej Podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
Wykonawcy oznaczonej części Prac Projektowych, zatwierdzonej przez Zamawiającego i
umożliwiającej realizację na jej podstawie dalszych Prac Projektowych lub robót budowlanych.

4.

Wszelka dokumentacja opracowana lub zmieniona przez Podwykonawcę wymagająca uzgodnienia lub
zatwierdzenia będzie przedkładana Wykonawcy i Zamawiającemu w odpowiednim czasie, z
odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym dotrzymanie terminu realizacji Prac Projektowych oraz
robót budowlanych w ramach Kontraktu.

5.

Podwykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień
w realizacji Prac Projektowych oraz niezwłocznie poinformować na piśmie Wykonawcę o wystąpieniu
jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem.

6.

W przypadku, gdy w związku z opóźnieniem realizacji prac objętych Kontraktem Zamawiający zażąda
od Wykonawcy przedłożenia programu naprawczego, Podwykonawca zobowiązany będzie
uczestniczyć w jego sporządzeniu w zakresie dotyczącym Prac Projektowych.

7.

Podwykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy,
mając na uwadze wymóg dochowania terminów realizacji Prac Projektowych określonych w
Harmonogramie i niniejszej umowie oraz zapewnienia należytej jakości Prac Projektowych. W razie
potrzeby Podwykonawca zobowiązany jest wykonywać Prace Projektowe w systemie
wielozmianowym, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy i święta na każde żądanie
Wykonawcy, jeżeli taka konieczność podyktowana jest wymogami dochowania terminów realizacji
Prac Projektowych.

8.

Jeżeli wykonanie Prac Projektowych lub ich części będzie zagrożone z przyczyn, za które odpowiada
Podwykonawca, wówczas Podwykonawca zobowiązany będzie do podjęcia na własny koszt wszelkich
niezbędnych i zaakceptowanych przez Wykonawcę działań mających na celu nadrobienie opóźnień i
zwiększenie tempa wykonywania Prac Projektowych, w szczególności poprzez zaangażowanie
dodatkowego personelu.

9.

W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę działań, o których mowa w ust. 8 powyżej w ciągu 3
dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjęcia, jak również w
przypadku bezskuteczności podjętych działań, Wykonawca uprawniony będzie do ograniczenia zakresu
Prac Projektowych oraz zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu wykonania
całości lub części pozostałych Prac Projektowych lub nadrobienia opóźnień – na koszt i ryzyko
Podwykonawcy.
§5
Zatrudnienie dalszych podwykonawców

1.

Podwykonawca może powierzyć wykonanie części Prac Projektowych lub innych czynności, do
których zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy, do wykonania dalszym podwykonawcom
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego w trybie wynikającym z
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonym w Subklauzuli 4.4. Kontraktu.
Podwykonawca ponosi wówczas pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie dalszych
podwykonawców. Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcą musi być zgodna z zapisami
Kontraktu (w szczególności Subklauzula 4.4 Kontraktu) i pozostawać w zgodzie z przepisami art. 143a
– 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, a
także jej zmiany, projekt takiej umowy i jej zmian oraz zakres powierzonych mu prac podlegają
zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Wykonawcę w trybie wynikającym z przepisów Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych określonym w Subklauzuli 4.4. Kontraktu.

2.

W związku z wynikającym z Subklauzuli 4.4. ust. 8 Kontraktu obowiązkiem Wykonawcy przedłożenia
na żądanie Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, lub oświadczania lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec
Podwykonawcy, Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy niezwłocznie przedłożyć
mu wymagane oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec Podwykonawcy
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zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić Podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie § 11 ust. 1 lit. e)
poniżej.
3.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Subklauzulą 4.4. Kontraktu:
a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są przedłożyć
Zamawiającemu lub Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartość takiej umowy będzie większa niż
50.000,00 zł; przedłożona umowa o podwykonawstwo, bądź projekt jej zmiany, musi być zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Kontraktu;
b) procedura akceptacji umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie tylko
projektów umów, ale również ich zmian, a następnie zawartych już umów i ich zmian.

4.

Za działania lub zaniechania dalszych podwykonawców Podwykonawca odpowiada, jak za własne
działania lub zaniechania.
§6
Wynagrodzenie

1.

Za należyte wykonanie całości Prac Projektowych oraz wykonanie wszelkich innych obowiązków
objętych niniejszą umową, w tym za sporządzenie wszelkich dokumentów, przeniesienie autorskich
praw majątkowych do utworów, usunięcie wszelkich wad w Pracach Projektowych oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego, Podwykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:
kwota brutto: …………… (słownie: …………………. złotych 00/100),
na którą składa się:
kwota netto: …………… (słownie: …………………. złotych 00/100),
podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% w kwocie: …………… (słownie:
…………………. złotych 00/100)
(dalej: „Wynagrodzenie”).

2.

Wynagrodzenie w pełni obejmuje wartość Prac Projektowych i wszelkich innych obowiązków objętych
niniejszą umową oraz innych czynności niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy,
łącznie ze wszystkimi wydatkami i kosztami, które mogą być niezbędne dla należytego wykonania Prac
Projektowych.

3.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie obejmuje koszty związane z
wykonaniem wszelkich obowiązków Podwykonawcy wynikających z niniejszej umowy, a ponadto
pokrywa wszelkie ryzyka, odpowiedzialność i zobowiązania Podwykonawcy, które zostały
przedstawione, wyrażone lub wynikają z dokumentów, do których odniesienia zawarte są w niniejszej
umowie.
Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie
społeczne i inne opłaty obciążające lub nakładane na Podwykonawcę i jego personel w związku z
realizacją niniejszej umowy będą ponoszone w całości przez Podwykonawcę.
Niewłaściwe oszacowanie przez Podwykonawcę zakresu lub ilości czynności koniecznych do
należytego wykonania Prac Projektowych nie ma żadnego wpływu na wysokość Wynagrodzenia oraz
nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za ich wykonanie.

4.

Przekazanie opracowań wykonanych w ramach Prac Projektowych potwierdzone zostanie protokołem
przekazania, podpisanym przez przedstawicieli Stron. Protokół przekazania stanowi wyłącznie
potwierdzenie przekazania przez Podwykonawcę danej części opracowań celem ich weryfikacji i nie
stanowi o ich odbiorze przez Wykonawcę.

5.

Strony postanawiają, że odbiory częściowe wykonanych Prac Projektowych stanowiących odrębne
opracowania i rozliczenia przejściowe dokonywane będą w uzgodnionych przez Strony cyklach,
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odpowiadających cyklom rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Odbiory częściowe Prac
Projektowych przeprowadzane będą w terminach wyznaczonych przez Wykonawcę. Z odbiorów
częściowych sporządzane będą protokoły odbioru podpisane przez przedstawicieli Stron.
6.

Rozliczenia przejściowe następować będą w oparciu o faktury wystawione na podstawie protokołu
odbioru częściowego Prac Projektowych.

7.

Po wykonaniu całości Prac Projektowych Strony przeprowadzą odbiór końcowy, z którego sporządzony
zostanie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Stron. Odbiór końcowy Prac Projektowych
przeprowadzony zostanie w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę.

8.

Rozliczenie końcowe nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru
końcowego całości Prac Projektowych.

9.

Płatności za wykonane Prace Projektowe odbywać się będą w formie przelewu na rachunek bankowy
Podwykonawcy wskazany na fakturze, bądź w formie potrącenia. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień
obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

10. Płatności na rzecz Podwykonawcy będą dokonywane w terminie 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy
przez Podwykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami
rozliczeniowymi.
11. Niezwłocznie po otrzymaniu płatności z tytułu wystawionej faktury (przejściowej lub końcowej), nie
później jednak niż w terminie 3 dni od daty płatności, Podwykonawca dostarczy Wykonawcy pisemne
oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy,
potwierdzające, iż wszystkie wymagalne należności za wykonane Prace Projektowe zostały na jego
rzecz uregulowane.
12. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca będzie
zatrudniał dalszych podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz Wykonawcę
zgodnie z § 4 niniejszej umowy, warunkiem każdej wypłaty na rzecz Podwykonawcy jest dołączenie
przez Podwykonawcę do drugiej i każdej następnej faktury oświadczeń dalszych podwykonawców,
podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania dalszych podwykonawców,
potwierdzających, iż wszystkie wymagalne wierzytelności dalszych podwykonawców z tytułu realizacji
Prac Projektowych, których termin płatności upłynął w okresie objętym poprzednim rozliczeniem
przejściowym, zostały przez Podwykonawcę zapłacone lub oświadczenie Podwykonawcy obejmujące
powody, dla których wynagrodzenie dalszych podwykonawców nie zostało uregulowane.
W przypadku braku takiego oświadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania płatności dla
Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania płatności na rzecz dalszych
podwykonawców, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w wyznaczonym terminie lub jeżeli z
przedłożonych dowodów będzie wynikać, iż Podwykonawca bezzasadnie zalega z płatnościami dla
dalszych podwykonawców, Wykonawca może dokonać zapłaty bezpośrednio na rzecz dalszych
podwykonawców ze skutkiem zapłaty na rzecz Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym
wyraża zgodę.
W przypadku złożenia przez Podwykonawcę wyjaśnień w zakresie wstrzymania zapłaty lub odmowy
zapłaty przez Podwykonawcę na rzecz dalszych podwykonawców, Wykonawca przed podjęciem
decyzji o dokonaniu zapłaty bezpośrednio na rzecz dalszych podwykonawców, dokona wnikliwej
weryfikacji wyjaśnień i argumentów oraz ewentualnych dokumentów przedstawionych przez
Podwykonawcę.
W razie wątpliwości Wykonawcy co do zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz dalszego
Podwykonawcy lub wysokości należnego mu wynagrodzenia, Wykonawcy przysługiwać będzie
uprawnienie do złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy.
§7
Odpowiedzialność za wady
1.

Podwykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane Prace Projektowe.
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2.

Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Prac Projektowych z tytułu rękojmi i gwarancji
jakości odpowiada długości okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady,
wynikającego z Kontraktu.

3.

W ramach gwarancji jakości Podwykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich wad (w tym
braków i niezgodności z Kontraktem oraz PFU) w Pracach Projektowych stwierdzonych w trakcie ich
realizacji oraz w okresie odpowiedzialności za wady.

4.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wady Prac Projektowych również w przypadku, gdy wady
ujawnią się w trakcie lub po zakończeniu realizacji robót budowlanych.

5.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wady robót budowlanych wykonanych zgodnie z
opracowaną przez Podwykonawcę dokumentację projektową w przypadku, gdy wady te wynikają z wad
dokumentacji projektowej.

6.

Odbiór części lub całości Prac Projektowych nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za wady
Prac Projektowych.

7.

Usunięcie wad Prac Projektowych winno nastąpić w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Wykonawcę, o ile Strony nie ustalą innego terminu, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego i
Wykonawcy, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Podwykonawcę.

8.

W przypadku nie przystąpienia przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie do usunięcia wad
stwierdzonych przy odbiorze, jak również w przypadku ich nieterminowego lub niewłaściwego
usunięcia, albo w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Wykonawca ma prawo
zlecić ich zastępcze usunięcie osobom trzecim lub zaangażować w tym celu siły własne – na koszt i
ryzyko Podwykonawcy.

9.

Wszelkie koszty związane z wystąpieniem i usunięciem wad ponosi Podwykonawca.

10. Postanowienia niniejszego ustępu nie umniejszają ani też nie ograniczają uprawnień Wykonawcy
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza w zakresie uprawnień z tytułu
rękojmi za wady.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Podwykonawca, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, albo w dłuższym terminie
określonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu, dostarczy Wykonawcy zabezpieczenie
należytego wykonania niniejszej umowy (dalej „Zabezpieczenie”).

2.

Zabezpieczenie służyć będzie zaspokojeniu wszelkich roszczeń Wykonawcy wobec Podwykonawcy
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytułu i na jakiejkolwiek
podstawie faktycznej i prawnej, w szczególności roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej umowy.

3.

Zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej –
nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, bądź w formie kaucji pieniężnej. W
przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, jej treść
oraz podmiot jej udzielający winny zostać uprzednio uzgodnione z Wykonawcą.

4.

Zabezpieczenie utrzymywane będzie przez cały okres realizacji Umowy, aż do dnia przypadającego na
miesiąc po upływie tego okresu. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
albo ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem jej obowiązywania, na każde żądanie Wykonawcy,
zwłaszcza w przypadku wydłużenia terminu wykonywania Prac Projektowych, Podwykonawca
zobowiązany będzie dostarczyć Zabezpieczenie z terminem obowiązywania wydłużonym o czas
wskazany przez Wykonawcę. W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej albo ubezpieczeniowej z wydłużonym terminem obowiązywania, Wykonawca uprawniony
będzie do zażądania od gwaranta zapłaty pełnej kwoty wynikającej z udzielonej gwarancji, w celu
zamiany formy Zabezpieczenia na kaucję pieniężną.

5.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane będzie w kwocie odpowiadającej 10%
Wynagrodzenia.
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6.

W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawcę Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej zgodnej z treścią ust. 4 i 5, jak również w przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia
w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z wydłużonym terminem obowiązywania zgodnie
z ust. 4 powyżej, Wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania płatności wymagalnych
wierzytelności Podwykonawcy wynikających z wystawianych przez Podwykonawcę faktur do
wysokości kwoty Zabezpieczenia, zaś zatrzymane kwoty stanowić będą Zabezpieczenie w formie kaucji
pieniężnej.

7.

Po upływie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, określonego w ust. 4 powyżej, Zabezpieczenie w
formie kaucji pieniężnej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawcę części, zostanie zwrócone
Podwykonawcy w jego nominalnej kwocie.
§9
Odpowiedzialność i kary umowne

1.

2.

3.

W związku z realizacją niniejszej umowy Podwykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za:
a)

nie wykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy,

b)

koszty powstałe w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę praw autorskich, patentowych,
znaków ochronnych itp.,

c)

koszty związane z zakłócenia procesu eksploatacyjnego, powstałe z przyczyn leżących po stronie
Podwykonawcy, w szczególności za koszty związane z opóźnieniami pociągów,

d)

wszelkie szkody wyrządzone Wykonawcy, Zamawiającemu lub osobom trzecim wynikłe z powodu
niewykonania lub nienależytego wykonania Prac Projektowych.

Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a)

za opóźnienie w wykonaniu jakiejkolwiek części Prac Projektowych względem terminów
określonych w niniejszej umowie – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień
opóźnienia,

b)

za opóźnienie w usunięciu wad Prac Projektowych – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto za
każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

c)

za odstąpienie przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Podwykonawca – w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto,

d)

w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę wykonywania części Prac Projektowych dalszym
podwykonawcom z naruszeniem postanowień niniejszej umowy – w wysokości 5%
Wynagrodzenia brutto za każdy przypadek,

e)

w przypadku nieprzedstawienia przez Podwykonawcę oświadczeń Podwykonawcy lub dalszych
podwykonawców dotyczących zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia za wykonane Prace Projektowe,
o których mowa w § 6 ust. 11 i 12 powyżej – w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto za każdy
przypadek,

f)

za nieprzekazanie w terminie raportu o postępie Prac Projektowych w terminach i zakresie
określonych przez Wykonawcę lub wynikających z Kontraktu – w wysokości 2.000,00 zł za każdy
dzień opóźnienia,

g)

w razie stwierdzenia wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a
także rażącego naruszenia przez Podwykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących
przepisach, a także niewywiązywania się z postanowień niniejszej umowy w tym zakresie – w
wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora” stanowiącego Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh105.

W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego karami umownymi albo odszkodowaniem
w związku z nienależytym wykonaniem przez Podwykonawcę niniejszej umowy, Podwykonawca
zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej Wykonawcy z tego tytułu.
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4.

Wykonawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary
umowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyższała wysokość zastrzeżonych na
jego rzecz kar umownych.

5.

Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez
Wykonawcę noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty.

6.

Wykonawcy przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Podwykonawcy
wynagrodzenia, choćby wierzytelność o jego zapłatę nie stała się jeszcze wymagalna.
§10
Ubezpieczenie

1.

Podwykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres realizacji niniejszej umowy będzie posiadał
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z prowadzoną działalnością co
najmniej na okres realizacji niniejszej umowy i co najmniej w zakresie obejmującym pokrycie szkód
wyrządzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz szkód powstałych u osób trzecich w
wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych zaciągniętych przez
Podwykonawcę, w tym również wynikających z niniejszej umowy.

2.

Podwykonawca przekaże Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, poświadczone kserokopie umów ubezpieczenia, polis lub certyfikatów
ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek, potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia,
o których mowa w ust. 1 powyżej, przy czym dokumenty te powinny określać: osobę ubezpieczającego,
osobę ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, terytorium działania ubezpieczenia,
sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności ubezpieczyciela, o ile zostały określone.

3.

Podwykonawca zapewni utrzymywanie i będzie aktualizował ubezpieczenia, do których jest
zobowiązany.
§11
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska

1.

Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz
wytycznych i instrukcji obowiązujących w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz innych spółkach
Grupy PKP dotyczących: zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy (z uwzględnieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu kolejowym), ochrony środowiska,
gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpożarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za
przestrzeganie powyższych regulacji przy realizacji niniejszej umowy.

2.

Podwykonawca wyraża zgodę na kontrolowanie przez Wykonawcę i Zamawiającego zgodności
sposobu realizacji Prac Projektowych z przepisami, o których mowa w ust. 1.

3.

Podwykonawca zobowiązuje się stosować przy realizacji niniejszej umowy do wymogów określonych
w dokumencie „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów
zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania
informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh – 105”, stanowiącym
załącznik do uchwały nr 699/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28.06.2017 r.
(dalej „Instrukcja Ibh-105”) W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę obowiązków
wynikających z Instrukcji Ibh-105, Podwykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Wykonawcy kar umownych określonych w Instrukcji Ibh-105. W przypadku obciążenia Wykonawcy
przez Zamawiającego karami umownymi w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę obowiązków
wynikających z Instrukcji Ibh-105, niezależnie od zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej
Podwykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej z tego tytułu Wykonawcy.
§12
Rozwiązanie i odstąpienie od niniejszej umowy

1.

Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego Wykonawca może odstąpić od niniejszej
umowy – w całości albo w części, według wyboru Wykonawcy – w następujących przypadkach:
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a)

Podwykonawca nie podjął realizacji Prac Projektowych lub przerwał ich realizację bez zgody
Wykonawcy – pod warunkiem pisemnego wezwania oraz nie zastosowania się Podwykonawcy do
treści wezwania,

b)

Projektant zrezygnuje z wykonywania Prac Projektowych,

c)

Podwykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności
wykonuje Prace Projektowe w sposób wadliwy, niezgodny z przepisami prawa, w tym nie
zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, technologicznych i jakościowych – pod
warunkiem pisemnego wezwania Podwykonawcy przez Wykonawcę do zaniechania naruszeń i
usunięcia ich skutków w odpowiednim terminie oraz nie zastosowania się Podwykonawcy do treści
wezwania,

d)

opóźnienie w wykonaniu jakiejkolwiek części Prac Projektowych w stosunku do terminów
określonych w § 4 ust. 1 lub w Harmonogramie z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy
przekracza 7 dni,

e)

Podwykonawca powierzył wykonywanie jakiejkolwiek części Prac Projektowych dalszym
podwykonawcom z naruszeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności bez uzyskania
zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą,

f)

w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od Kontraktu przez którąkolwiek z
jego stron, jak również w przypadku zmiany zakresu robót realizowanych w ramach Kontraktu
skutkującej wyłączeniem jakiejkolwiek części Prac Projektowych z zakresu robót Wykonawcy, jak
również w sytuacji, gdy zaistnieją jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Prac Projektowych, za
które Wykonawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, które uniemożliwią albo istotnie
utrudnią dalszą realizację niniejszej umowy.

2.

W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron,
Podwykonawca jest zobowiązany do wydania wszelkich efektów prawidłowo wykonanej części Prac
Projektowych oraz wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umowy. W dalszej kolejności Strony
sporządzą protokół inwentaryzacji dotychczas wykonanej części Prac Projektowych według stanu na
dzień wygaśnięcia niniejszej umowy. Powyższy protokół zostanie sporządzony w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia
niniejszej umowy, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona na piśmie przez
Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni. W razie gdyby umocowany przedstawiciel
Podwykonawcy nie stawił się w wyznaczonym terminie, Wykonawca będzie uprawniony do
jednostronnego sporządzenia powyższego protokołu, którego treść będzie wiązać Podwykonawcę.

3.

W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron,
Podwykonawcy przysługiwać będzie względem Wykonawcy jedynie roszczenie o zapłatę
wynagrodzenia w związku z rozliczeniem prawidłowo wykonanej części Prac Projektowych.
W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że w powyższym przypadku Podwykonawcy
nie będzie przysługiwać względem Wykonawcy roszczenie o zapłatę jakichkolwiek kar umownych,
odszkodowań, zwrotu poniesionych kosztów, zwrotu utraconych korzyści itp.

4.

W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej Wykonawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
niniejszej umowy w terminie do dnia przypadającego na dwa miesiące po upływie terminu wykonania
całości Prac Projektowych i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, określonego w
§ 4 ust. 1 powyżej lub Harmonogramie.
§ 13
Zakaz cesji

1.

Uprawnienia Podwykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym wierzytelności Podwykonawcy
powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione ani obciążone na rzecz osób
trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawcę do potrącenia ze wzajemnymi wierzytelnościami
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności.

2.

Na żądanie Zamawiającego, na warunkach i w przypadkach określonych w Kontrakcie, prawa i
obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy mogą zostać przez Wykonawcę przeniesione na
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Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co Podwykonawca
niniejszym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę.
§ 14
Przedstawiciele Stron
1.

Do kontaktów z Podwykonawcą podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza następujące osoby:
……………………………………………………………………………………..

2.

Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania
Podwykonawca wyznacza następujące osoby:
……………………………………………………………………………………..

3.

Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie stanowi zmiany niniejszej
umowy. Zmiana przedstawicieli Stron następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie
na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 15
Adresy do doręczeń

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą umową, wymagające formy pisemnej, będą doręczane
drugiej Stronie na piśmie. W przypadku doręczeń za pośrednictwem poczty lub kuriera, będą one
dokonywane na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się
powiadomić drugą Stronę na piśmie o każdej zmianie adresu, pod rygorem uznania doręczenia na adres
wskazany w komparycji niniejszej umowy za skuteczne.
§ 16
Postanowienia końcowe
1.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

2.

Podwykonawca potwierdza zapoznanie się z Polityką prywatności Wykonawcy stanowiącą załącznik nr
6 do niniejszej umowy i zobowiązuje się wykonać w imieniu Wykonawcy obowiązki informacyjne
względem osób, których dane osobowe przekazywane będą Wykonawcy w związku z realizacją
niniejszej umowy, wynikające z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności poprzez udokumentowane zapoznanie ich
z Polityką prywatności Wykonawcy. Na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany jest
przedstawić pisemne potwierdzenia wykonania powyższych obowiązków względem osób trzecich.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, rozwiązanie niniejszej umowy oraz odstąpienie od
niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności. Aneksy do niniejszej umowy podlegają tej samej wynikającej z Kontraktu
procedurze ocennej, co umowy o podwykonawstwo, w tym niniejsza umowa.

6.

Strony zobowiązują się do traktowania jako poufnych wszystkich uzyskanych w związku z realizacją
niniejszej umowy dokumentów oraz informacji dotyczących Stron oraz do zachowania ich w tajemnicy
także w okresie po zakończeniu realizacji niniejszej umowy, co w szczególności dotyczy informacji
prawnie chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony.

7.

Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej
umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.

8.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
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Lista załączników:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Warunki Zamówienia,
Kontrakt (wersja elektroniczna),
PFU oraz pytania i odpowiedzi z etapu postępowania przetargowego, stanowiące
załącznik nr 3 do niniejszej umowy (wersja elektroniczna)
Oferta Podwykonawcy,
Harmonogram,
Polityka prywatności Wykonawcy.

WYKONAWCA

PODWYKONAWCA
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