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

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
ul. Sandomierska 19, 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: 372.183.500,00 zł, zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
1.
2.

……………………………………………………………………..,
……………………………………………………………………...

a
(2)

………………….., zwaną dalej „Podwykonawcą”.

Wykonawca i Podwykonawca zwani są w dalszej części niniejszej umowy łącznie „Stronami”,
indywidualnie zaś każdy z nich również „Stroną”.
PREAMBUŁA
Zważywszy, że:
I.

W dniu 09.09.2021r. Wykonawca zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą
w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) umowę nr 90/105/0048/21/Z/I na Odcinek D - Roboty
budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace
na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” (dalej: „Kontrakt”);

II.

W toku prowadzonego przez Zamawiającego postępowania zakupowego mającego na celu
udzielenie zamówienia na wykonanie usług budowlanych (robót budowlanych, usług i innych
czynności) obejmujących wykonanie specjalistycznych prac wzmocnieniowych podtorza,
wzmocnienia skarp nasypów i wykopów poprzez gwoździowanie, elementów
zabezpieczających skarpy wykopów i nasypów oraz konstrukcji głównej murów oporowych
wchodzących w zakres Kontraktu z podziałem na 5 zadań (dalej: „Zamówienie”), na podstawie
warunków zamówienia nr P4-06/2021 z dnia 29.10.2021 r. (dalej: „Warunki Zamówienia”)
Podwykonawca złożył Wykonawcy ofertę nr ………… z dnia ………… r. na realizację
Zamówienia zgodnie z Warunkami Zamówienia (dalej: „Oferta Podwykonawcy”); kopia Oferty
Podwykonawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy; na podstawie Oferty
Podwykonawcy sporządzone zostało Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: „RCO”) stanowiące
załącznik nr 7 do niniejszej umowy;

III. Wykonawca uznał Ofertę Podwykonawcy za najkorzystniejszą i podjął decyzję o zleceniu
Podwykonawcy wykonania określonych w niej usług budowlanych w zakresie zadań ……….;
Strony postanawiają, co następuje:
§1
Przedmiot umowy
1.

Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamówienie obejmujące
kompleksowe wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres Kontraktu, w zakresie:
Zadanie 1 - Prace wzmocnieniowe podtorza
- Wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą betonowych kolumn przemieszczeniowych (z
materiałem)
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- Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego za pomocą kolumn betonowo-żwirowych w technologii
wibrowymiany (z materiałem)
Zadanie 2 - Gwoździowanie skarp nasypów i wykopów
- Wzmocnienie stateczności skarp gwoździami gruntowymi z iniekcją (z materiałem)
Zadanie 3 - Elementy zabezpieczające skarpy nasypów i wykopów
- Zabezpieczenie powierzchniowe skarp geosiatką (warstwa 1) (z materiałem)
- Zabezpieczenie powierzchniowe skarp siatką stalową (warstwa 2) (z materiałem)
Zadanie 4 - Mur oporowy CFA
- Pale wiercone o średnicy d < 1000 mm z betonu klasy C35/45 (W8) z iniekcją podstawy - pale
wiercone o średnicy d=600mm i długości L=6,0m (z materiałem)
Zadanie 5 - Mur oporowy z grodzic traconych typu Larsen
- Wykonanie stalowych ścianek szczelnych pozostawianych z przycięciem - ścianki szczelne
H=10m i minimalnych parametrach: Wxmin=1600 cm3 ze stali klasy min. S235GP (z materiałem
i skutecznym uszczelnieniem grodzic)
w oparciu o zapisy Dokumentacji Projektowej, pytań i odpowiedzi z etapu postępowania
przetargowego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w
zakresie i na warunkach opisanych w Warunkach Zamówienia, Ofercie Podwykonawcy oraz
zgodnie z Kontraktem (dalej: „Roboty”).
2.

Zakres i charakterystykę Robót oraz warunki ich realizacji dookreślają następujące dokumenty:
a)

Kontrakt stawnowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy (wersja elektroniczna),

b)

pytania i odpowiedzi z etapu postępowania przetargowego stanowiące załącznik nr 2 do
niniejszej umowy (wersja elektroniczna),

c)

dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (dalej łącznie: „STWiORB”) stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej umowy
(wersja elektroniczna),

d)

harmonogram realizacji Kontraktu (dalej: „Harmonogram”),

e)

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 Wykonawca nie
postanowi odmiennie – mają postanowienia niniejszej umowy, a w dalszej kolejności
wymienionych dokumentów, wedle kolejności ich wymienienia.
3.

Podwykonawca potwierdza, iż zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyżej
oraz terenem budowy i jego otoczeniem, oraz że na dzień podpisania umowy nie wnosi
zastrzeżeń co do możliwości należytej i terminowej realizacji Robót zgodnie z ich treścią. Na
podstawie powyższego Podwykonawca potwierdza, że należycie oszacował termin realizacji
całości Robót i innych czynności oraz wysokość należnego mu Wynagrodzenia, zaś realizacja
Robót na warunkach określonych w niniejszej umowie jest możliwa i niezagrożona.
Jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie zgłoszone przez Podwykonawcę po zawarciu
niniejszej umowy nie mogą stanowić podstawy roszczeń finansowych ani żądania wydłużenia
terminu realizacji całości lub części Robót.

4.

Wykonawcy przysługuje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Robót lub wstrzymania
ich realizacji, w szczególności w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub wstrzymania realizacji
zażąda Zamawiający. W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przysługują wobec Wykonawcy
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żadne roszczenia, za wyjątkiem roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za należycie wykonaną
część Robót.
5.

Podwykonawca oświadcza, że posiada niezbędne przygotowanie techniczne, wiedzę,
uprawnienia, doświadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym oraz uprawnionym personelem
i sprawnym sprzętem we właściwej ilości oraz rodzaju potrzebnym do prawidłowego wykonania
Robót 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 Robót.

7.

Podwykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których
mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.)
i zobowiązuje się przedstawić na żądanie Wykonawcy oświadczenia lub dokumenty powyższe
potwierdzające.

8.

Podwykonawca gwarantuje, że wykonanie Robót nastąpi na takim poziomie jakości, jaki wynika
z Kontraktu, w tym będzie odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentach
wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej.

9.

Podwykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie wykonać na polecenie Wykonawcy wszelkie
roboty dodatkowe. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie się wszelkie
prace niezbędne do wykonania niniejszej umowy co do których Wykonawca uzna, że
wykraczają poza zakres przedmiotu niniejszej umowy W przypadku wystąpienia konieczności
wykonania robót dodatkowych Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić
Wykonawcy kosztorys ich wykonania. Wykonawca zwróci Podwykonawcy koszty wykonania
robót dodatkowych w wysokości nieprzekraczającej kosztów określonych w kosztorysie ich
wykonania i uzgodnionych przez Wykonawcę, pod warunkiem odbioru robót dodatkowych przez
Zamawiającego i w granicach kwoty zapłaconej przez Zamawiającego z tego tytułu.
Powierzenie wykonania Podwykonawcy robót dodatkowych nastąpi na podstawie odrębnej
umowy albo aneksu do niniejszej umowy.

10. Wykonawca przewiduje możliwość przedstawienia przez Podwykonawcę rozwiązania
doprecyzowującego zaprojektowane rozwiązania w formie projektu technologicznego lub
zamiennego projektu wykonawczego. W przypadku akceptacji przez Inżyniera, Nadzór Autorski
i Zamawiającego przedstawionego przez Podwykonawcę rozwiązania i wprowadzenia przez
Zamawiającego odpowiedniej zmiany w przedmiocie Kontraktu w trybie w nim przewidzianym
(w szczególności w trybie polecenia zmiany lub w drodze aneksu do Kontraktu), Wykonawca
powierzy Podwykonawcy wykonanie odpowiedniego zakresu robót technologicznych i
zamiennych na uzgodnionych przez Strony warunkach. Powierzenie wykonania Podwykonawcy
wykonania odpowiedniego zakresu robót technologicznych i zamiennych nastąpi na podstawie
odrębnej umowy albo aneksu do niniejszej umowy.
11. Ostateczna forma projektu technologicznego lub zamiennego projektu wykonawczego, o
których mowa w ust. 10, zostanie opracowana przez Podwykonawcę po przeprowadzeniu na
zlecenie Wykonawcy (na jego koszt i w zakresie przez niego określonym) weryfikacyjnych
badań geologicznych w oparciu o instrukcję Igo-1. Harmonogram badań geologicznych zostanie
dostosowany do harmonogramu realizacji robót. Wykonawca przekaże Podwykonawcy wyniki
weryfikacyjnych badań geologicznych dla zadania 1, 4 i 5 w formie sprawozdania, do których
Podwykonawca będzie mógł wnieść swoje uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia
przekazania.
§2
Obowiązki Stron
1.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a)

reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiającym i Inżynierem Projektu,
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2.

b)

zapewnienie koordynacji harmonogramów robót poszczególnych
umożliwienia Podwykonawcy należytego wykonania Robót,

c)

odbiór Robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

d)

zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w niniejszej umowie,

e)

przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania Robót,

f)

zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz laboratoryjnej,

g)

przekazanie sprawozdania i wyników weryfikacyjnych badań
uzupełniających dokumentację kontraktową w zakresie Zadania 1, 4 i 5,

h)

koordynacja, w porozumieniu z Podwykonawcą, procesu akceptacji przekazanego przez
Podwykonawcę projektu technologicznego lub zamiennego projektu wykonawczego.

Do obowiązków
w szczególności:

Podwykonawcy

w

zakresie

dotyczącym

wykonania

branż

w

celu

geologicznych

Robót

należy

a)

o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie – sporządzenie i dostarczenie Wykonawcy,
w zakresie i terminie zgodnym z Kontraktem, lecz nie później niż w terminie wymaganym
wobec Wykonawcy, szczegółowego harmonogramu realizacji Robót z podziałem
rzeczowo-finansowym w układzie miesięcznym opracowanego na podstawie
Harmonogramu (dalej „Harmonogram Szczegółowy”),

b)

przedstawienie listy wymaganych pozwoleń w terminie i na warunkach zgodnych
z Kontraktem lecz nie później niż w terminie wymaganym wobec Wykonawcy,

c)

przygotowywanie i przekazywanie Wykonawcy raportu o postępach prac w terminie i na
warunkach zgodnych z Kontraktem,

d)

zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadającego odpowiednie uprawnienia
personelu, w tym – na żądanie Wykonawcy – wyznaczenie kierownika robót,

e)

zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych
Robót (zgodnie z wytycznymi Wykonawcy), wyposażenie pracowników w odpowiednie
środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, a także zapewnienie należytego
zabezpieczenia wykopów,

f)

realizacja Robót w sposób bezpieczny, zgodny m. in. z instrukcją Ibh-105 oraz Ebh-1a,

g)

zapewnienie odpowiedniego, sprawnego sprzętu, we właściwym stanie technicznym,
posiadającego właściwe dopuszczenia oraz systemy zabezpieczające,

h)

wykonanie wszelkich elementów, instalacji i prac zarówno o charakterze tymczasowym
i stałym, koniecznych dla należytej i terminowej realizacji Robót,

i)

wykonanie z należytą starannością Robót i innych czynności zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i w sposób w pełni odpowiadający wymaganiom określonym
w dokumentacji projektowej, Kontrakcie, obowiązujących przepisach, normach, wytycznych
zawartych w decyzjach (np. Pozwolenia na Budowę, środowiskowych uwarunkowaniach),
zaleceniach i opiniach,

j)

ścisłą współpracę z wykonawcami innych branż oraz innych inwestycji,

k)

wykonanie z należytą starannością Robót i innych czynności zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i w sposób w pełni odpowiadający wymaganiom określonym w
dokumentacji projektowej, Kontrakcie oraz obowiązujących przepisach i normach,

l)

usuwanie awarii i szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w tym
w związku z realizacją Robót,

m) przystępowanie do odbiorów Robót w zakresie i w terminach określonych przez
Wykonawcę, według procedur określonych przez Wykonawcę (z uwzględnieniem zasad
odbiorów określonych w Kontrakcie),
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n)

zgłaszanie robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru co najmniej na 24 godzin
przed ich odbiorem, a pozostałych prac przed ich odbiorem, zgodnie z warunkami
Kontraktu, według procedur ustalonych z Wykonawcą,

o)

jako wytwórca i posiadacz odpadów – wykonywanie wszelkich obowiązków wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, w tym do wywozu z terenu budowy na bieżąco
wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizację
(poddanie ostatecznemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia) wraz z przekazaniem
Wykonawcy wymaganych dokumentów,

p)

pokrycie kosztów czasowego zajęcia terenu przez Podwykonawcę (poza przekazanym
terenem budowy) i wypłacenie ewentualnych odszkodowań za szkody wyrządzone przez
Podwykonawcę,

q)

sporządzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru
końcowego operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej dotyczącej Robót,
w ilości i formie określonych w Kontrakcie,

r)

sporządzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na
potrzeby przygotowania dokumentów kontraktowych, odbiorowych i rozliczeniowych w
ramach Kontraktu,

s)

uporządkowanie terenu budowy niezwłocznie po zakończeniu realizacji Robót,

t)

dozorowanie efektów wykonanych Robót i urządzeń wykorzystywanych przy ich
wykonywaniu do czasu odbioru końcowego całości Robót, jak również naprawa i
doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszą umową Robót uszkodzonych lub
zniszczonych przed odbiorem końcowym całości Robót,

u)

stałego utrzymywania porządku na terenie budowy, w szczególności przestrzegania
ustanowionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego instrukcji, procedur i innych regulacji
wewnętrznych dotyczących porządku i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robót
budowlanych w ramach Umowy,

v)

ponoszenia kosztów zużycia mediów na terenie budowy i na terenie zaplecza dla
wykonywanych Robót;

w) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy przed działaniem osób
trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych,
x)

zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez
Zamawiającego lub Wykonawcę; Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco
aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na teren wykonywania
Robót,

y)

na żądanie Wykonawcy – uczestniczenia w czynnościach odbiorowych w trakcie odbiorów
Robót od Wykonawcy przez Zamawiającego,

z)

umożliwienie przeprowadzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę w siedzibie
Podwykonawcy lub na terenie budowy audytu w zakresie spełnienia wymagań
wynikających z systemu zapewnienia jakości i ochrony środowiska,

aa) natychmiastowe powiadamianie Wykonawcy i właściciela instalacji i urządzeń, o ich
uszkodzeniu w trakcie realizacji Robót; stosowanie technologii budowy zapewniającej
ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności:
 nie pozbawiającej działek przyległych do terenu budowy dostępu do drogi publicznej,
 nie pozbawiającej możliwości korzystania z mediów komunalnych,
 zapewniającej ochronę przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,
bb) zapewnienie placów składowych na potrzeby składowania materiałów (zapewnianych przez
Podwykonawcę) i urządzeń wykorzystywanych do realizacji Robót, na obszarze
przekazanym przez Wykonawcę
cc) zorganizowania zaplecza dla realizacji Robót,
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dd) unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich wynikających z zanieczyszczenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonania robót. Za
wszystkie szkody powstałe na skutek działań Podwykonawcy odpowiadać będzie
Podwykonawca,
ee) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności,
również dla innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie
z właściwymi przepisami (ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki)
oraz udostępniania tej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy,
ff)

przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U.2020.1219 t.j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.),
w szczególności – jako wytwórca odpadów wytworzonych w związku z realizacją Robót –
posiadanie wymaganych przepisami ochrony środowiska pozwoleń i postępowania
z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,

gg) na każde żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego – zapewnienie udziału kompetentnych i
należycie umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych osób, którymi
posługuje się przy wykonywaniu Robót we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach,
naradach lub konsultacjach,
hh) cykliczne przedkładanie Wykonawcy raportów dotyczących postępu realizacji Robót
zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Wykonawcy i postanowieniami Kontraktu,
ii)

współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających
z Kontraktu,

jj)

w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch
kolejowy – składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z
zachowaniem wymagań bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego,

kk) stosowanie się do zaleceń Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa
ruchu kolejowego i BHP oraz składanie sprawozdań z realizacji wydanych zaleceń.
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,
ll)

przeprowadzenia wszelkich niezbędnych szkoleń, autoryzacji i zapoznania personelu
Podwykonawcy z warunkami panującymi na terenie budowy,

mm)

zapewnienia, aby członkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców:

-

posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

-

byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowiązujących przepisów prawa i regulacji
wewnętrznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy,

-

byli przeszkoleni w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia oraz warunków
miejscowych, w tym przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych torów oraz innych
urządzeń i obiektów kolejowych,

-

posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowiązującymi
przepisami prawa,

-

posiadali i używali odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,
oraz oznaczenia przedsiębiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

-

byli zapoznani z treścią planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz innymi
wymaganymi dokumentami,
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nn) przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiającemu na ich żądanie dokumentów, oświadczeń
i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej umowy,
oo) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń i wydanie wymaganych certyfikatów, dostarczenie
niezbędnych narzędzi i wyposażenia specjalistycznego
pp) udział w procesie oceny znaczenia zmiany jak również analizy ryzyka, przeprowadzonej
przez PKP PLK
qq) zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terenów, o ile były one
przekazane Podwykonawcy przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Robót,
niezwłocznie po zakończeniu realizacji Robót, w stanie uprzątniętym z wszelkich
pozostałości, nie gorszym niż przekazany Podwykonawcy przez Wykonawcę
i umożliwiającym natychmiastowe przystąpienie do korzystania z tych terenów zgodnie
z ich przeznaczeniem,
rr) przekazania Wykonawcy lub – na żądanie Wykonawcy – bezpośrednio Zamawiającemu
staroużytecznych materiałów i urządzeń odzyskanych w czasie realizacji Robót, jak również
niezabudowanych materiałów i urządzeń powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawcę,
z zastrzeżeniem, że materiały i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane,
odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń
własnych Podwykonawcy,
ss) bieżące pomiary geodezyjne po wytyczeniu punktów głównych przez Obsługę
Geodezyjną Kontraktu zapewnioną przez Wykonawcę
3.

Do czasu przejścia na Wykonawcę ryzyka związanego z efektami wykonanych przez
Podwywkonawcę Robót, Podwykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub
uszkodzeniem Robót, w szczególności Podwywkonawcę obciążają koszty naprawy, wymiany
lub odtworzenia jakiejkolwiek części Robót. Na polecenie Wykonawcy Podwykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania naprawy wymiany lub odtworzenia Robót, m.in.
uszkodzeń w istniejących lub nowobudowanych urządzeniach lub instalacjach branżowych, bez
względu na ich źródło lub podmiot za nie odpowiedzialny.
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania ww. napraw Podwykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie przedstawić Wykonawcy kosztorys ich wykonania.
Podwykonawca może dochodzić odszkodowania w powyższym zakresie wyłącznie
bezpośrednio od podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie Robót, przy czym w przypadku,
gdy za uszkodzenie Robót odpowiada inny podmiot zaangażowawny w realizację Kontraktu,
wówczas Wykonawca może podjąć decyzję o pośredniczeniu w rozliczeniu pomiędzy
Podwykonawcą i podmiotem odpowiedzialnym za uszkodzenie Robót.

4.

Podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi
przez Zamawiającego lub Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwłocznie po ich
otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym
elementów, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót, zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie później niż w terminie 7 dni od daty
ich ujawnienia.

5.

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

6.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Kontraktem zarówno Podwykonawca,
jak również ewentualni dalsi podwykonawcy:
a)

muszą wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających co najmniej
wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Kontraktu, jak
również dysponować personelem i sprzętem gwarantującymi prawidłowe wykonanie Robót,

b)

zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów,
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej umowy lub umowy o dalsze
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podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę).
Podwykonawca gwarantuje realizację powyższych obowiązków.
7.

Podwykonawca niniejszym oświadcza, że na podstawie bezpośredniej inspekcji zapoznał się z
terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz że uzyskał wystarczające dane i informacje jakie
na dzień podpisania umowy mogą mieć wpływ na należyte i terminowe wykonanie Robót, a
ponadto, że zapoznał się z ryzykiem z tym związanym oraz że uwzględnił je w wynagrodzeniu
określonym w Ofertcie Podwykonawcy.

8.

Niezależnie od obowiązków Podwykonawcy wprost określonych w niniejszej umowie, w
odniesieniu do Robót Podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności,
spełnienia wszelkich wymagań oraz ponoszenia odpowiedzialności w zakresie określonym w
Kontrakcie oraz wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, poleceń przedstawicieli
Zamawiającego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynności będzie niezbędne do
należytej realizacji Robót. Ponadto Podwykonawca zobowiązany jest do współdziałania z
Wykonawcą i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez Wykonawcę
obowiązków wynikających z Kontraktu, zarówno dotyczących Robót, jak i innych obowiązków
realizowanych samodzielnie przez Wykonawcę lub przy pomocy osób trzecich oraz do
odpowiedniego koordynowania realizacji Robót z wykonywanymi samodzielnie przez
Wykonawcę lub przez osoby trzecie pracami objętymi przedmiotem Kontraktu.

9.

Podwykonawca w taki sposób wykona i ukończy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby
żadne jego działanie lub zaniechanie nie stanowiło naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań
wynikających z Kontraktu, ani się do takiego naruszenia nie przyczyniło.

10. Podwykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania etatowych pracowników PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek części Robót lub czynności
związanych z realizacją niniejszej umowy, innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych. Zakaz
zatrudniania dotyczy wszelkich form prawnych zatrudnienia.
11. Podwykonawca oświadcza, że nie posiada zaległości w zapłacie należności
publicznoprawnych, w szczególności nie ma zaległości podatkowych oraz względem Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na
żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie
zaświadczenia.
12. Roboty i inne czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą prowadzone w sposób
niepowodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej
odpowiedzialności odszkodowawczej Podwykonawcy za powstałe szkody. W przypadku
powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnościami
Podwykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres
skutków tych zdarzeń oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez
wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub
zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych
podczas wykonywania Robót lub innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy
Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku
niepodjęcia przez Podwykonawcę powyższych działań, jak również w przypadku konieczności
ich niezwłocznego podjęcia, Wykonawca uprawniony będzie – bez uzyskiwania zgody sądu –
do dokonania tych działań lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
13. Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez
Zamawiającego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawcę terenu budowy Wykonawcy zostanie
potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania. Powyższe protokoły podpisane zostaną
przez przedstawicieli obu Stron i sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
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§3
Termin realizacji umowy - (do ustalenia na etapie negocjacji)
1.

Podwykonawca będzie działał z należytą starannością i bez opóźnień. Podwykonawca
zobowiązuje się wykonać całość Robót w terminie do dnia 30.12.2022 r., przy czym
następujące części Robót (etapy) wykonane zostaną w poniższych terminach:
a) Zadanie 1 – w terminie od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r.
b) Zadanie 2 – w terminie od 01.03.2022 r. do 31.09.2022 r.
c) Zadanie 3 – w terminie od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r.
d) Zadanie 4 – w terminie od 01.02.2022 r. do 31.05.2022 r.
e) Zadanie 5 – w terminie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.
przy zachowaniu terminów wskazanych w Harmonogramie.

2.

Szczegółowe terminy wykonania Robót, określa Harmonogram i Harmonogram Szczegółowy.
W trakcie realizacji niniejszej umowy 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, który będzie dla Podwykonawcy wiążący. W takim przypadku Podwykonawca
zobowiązany będzie do niezwłocznego zaktualizowania Harmonogramu Szczegółowego. W
razie potrzeby Podwykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w aktualizacji
Harmonogramu.

3.

Podwykonawca rozpocznie realizację Robót niezwłocznie po przekazaniu mu terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy nastąpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawcę, z uwzględnieniem terminów realizacji Robót określonych w Harmonogramie.

4.

Podwykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu
Szczegółowego w miarę postępu Robót, a także na każde żądanie Wykonawcy – nie później
niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania Wykonawcy.

5.

Podwykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w
realizacji Robót oraz niezwłocznie poinformować Wykonawcę na piśmie o wystąpieniu
jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem, pod rygorem
utraty prawa powoływania się na te okoliczności dla usprawiedliwienia opóźnień.

6.

W przypadku, gdy w związku z opóźnieniem realizacji Robót Zamawiający zażąda od
Wykonawcy przedłożenia programu naprawczego, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowiązany będzie uczestniczyć w jego sporządzeniu w zakresie dotyczącym Robót.

7.

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

8.

Jeżeli wykonanie Robót lub ich części w terminach określonych w Harmonogramie lub niniejszej
umowie będzie zagrożone, 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 Robót (w szczególności
zaangażowanie dodatkowego potencjału wykonawczego).

9.

W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę działań, o których mowa w ust. 8 powyżej w
ciągu 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjęcia, jak
również w przypadku bezskuteczności podjętych działań, a także w sytuacji, gdy opóźnienie w
wykonaniu Robót lub ich części z przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca przekroczy 5
dni w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie, Harmonogramie Szczegółowym
lub w niniejszej umowie, wówczas niezależnie od innych uprawnień wynikających z Kodeksu
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cywilnego lub niniejszej umowy Wykonawca uprawniony będzie do ograniczenia zakresu Robót
lub zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu wykonania Robót lub
nadrobienia opóźnień - na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody
sądu.
§4
Zatrudnianie dalszych podwykonawców
1.

Podwykonawca może powierzyć wykonanie części Robót do wykonania dalszym
podwykonawcom wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego.
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcą musi być zgodna z postanowieniami
Kontraktu (w szczególności SubKlauzulą 4.4 Kontraktu) i pozostawać w zgodzie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt umowy Podwykonawcy z dalszym
podwykonawcą, a także jej zmiany oraz zakres powierzanych mu prac podlegają zatwierdzeniu
przez Zamawiającego i Wykonawcę w trybie wynikającym z Kontraktu, przepisów Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za działania
podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

3.

Podwykonawca zapewnia koordynację działań dalszych podwykonawców.

4.

Podwykonawca odpowiada za przestrzeganie przez dalszych podwykonawców przepisów BHP
(w tym instrukcji Ibh-105).

5.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.4. Kontraktu:

lub

zaniechania

dalszych

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.

6.

Podwykonawca zobowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
swoje oraz dalszych podwykonawców (w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług),
zaangażowanych w wykonanie Robót. Podwykonawca zawiadomi Wykonawcę o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym.

7.

Podwykonawca zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o prowadzeniu Robót przez siebie
lub dalszych podwykonawców przed ich rozpoczęciem.

8.

Podwykonawca zobowiązany jest prowadzić listę dalszych Podwykonawców zgodnie z
Załącznikiem Nr 12 do Warunków Szczegółowych Kontraktu, która podlega udostępnieniu na
każde żądanie Wykonawcy, Zamawiającego lub Inżyniera.

9.

Postanowienia niniejszej umowy stosuje się odpowiednio wobec umów o dalsze
podwykonawstwo oraz do dalszych podwykonawców, w przypadku zamiaru powierzenia im
przez Podwykonawcę wykonania części Robót lub innych czynności, do których Podwykonawca
zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy.

10. Aneksy do umów Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegają tej samej procedurze
ocennej jak umowy o podwykonawstwo.
§5
Własność intelektualna
1.

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.), z chwilą
przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przysługującego Podwykonawcy
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Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawcę wszelkie autorskie
prawa majątkowe do tego utworu.
2.

Podwykonawca zobowiązany będzie do spełnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich
wymogów, dokonania wszelkich niezbędnych czynności i złożenia wszelkich niezbędnych
oświadczeń, dotyczących utworu wynikających z Kontraktu i niezbędnych dla należytego
wykonania przez Wykonawcę wynikających z niej obowiązków. Realizacja przez
Podwykonawcę obowiązków dotyczących utworu nastąpi w taki sposób, aby zagwarantować
Wykonawcy możliwość wywiązania się przez niego w tym zakresie z obowiązków względem
Zamawiającego wynikających Kontraktu, w szczególności na warunkach określonych w
niniejszym paragrafie.

3.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę obejmuje wszelkie znane Stronom
w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym określone w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,

b)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c)

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d)

wprowadzenie do pamięci komputera,

e)

dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementów utworu, prawo do wykorzystania każdej
odrębnej części, jak i całości utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań
wykonywanych.

4.

Przeniesienie na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przejście na
Wykonawcę własności wszystkich nośników, na których utwór ten został utrwalony.

5.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, że z chwilą ustalenia utworu:
a)

będą mu przysługiwały wyłączne i pełne majątkowe prawa autorskie do utworu,

b)

będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi,

c)

będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz
będzie wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do
utworu,

d)

utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich ani obowiązujących
przepisów prawa,

e)

majątkowe prawa autorskie do utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą
obciążone prawami osób trzecich, a do eksploatacji utworu nie będzie wymagana odrębna
zgoda osób trzecich.

W związku z powyższym, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać,
najpóźniej na dzień przeniesienia majątkowych praw autorskich na Wykonawcę, pisemne
zapewnienie twórców utworu - nieodwołalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – że nie
będą oni wykonywać w stosunku do Wykonawcy ani innych osób, na które w jakimkolwiek
zakresie przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw
autorskich do utworu.
Ponadto, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na dzień
ustalenia utworu, pisemne upoważnienie twórców utworu – nieodwołalnie, bezwarunkowe i
nieograniczone w czasie – do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawcę osobistych
praw autorskich do utworu oraz do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu,
z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnień.
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6.

Z chwilą przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu Podwykonawca
upoważnia Wykonawcę do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi
na Wykonawcę wyłączne prawo zezwalana na wykonywanie praw zależnych do utworu.

7.

Wygaśnięcie niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej lub jej rozwiązania przez Strony,
pozostawać będzie bez wpływu na skuteczność nabycia przez Wykonawcę autorskich praw
majątkowych na podstawie jej postanowień.

8.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawcę, Zamawiającego oraz inne osoby, na które
przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialności wobec osób
trzecich z tytułu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w
szczególności praw własności intelektualnej.

9.

W przypadku powzięcia przez Wykonawcę uzasadnionego podejrzenia co do zagrożenia
naruszenia praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak również w
przypadku wystąpienia takiego naruszenia, Wykonawcy – wedle jego uznania i niezależnie od
innych uprawnień wynikających z przepisów prawa - przysługuje prawo do żądania od
Podwykonawcy:
a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego części, w taki sposób, aby korzystanie z
utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2
powyżej, nie naruszało żadnych praw osób trzecich,
b) uzyskania – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz
Wykonawcy, licencji umożliwiającej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej,
c) podjęcia innych działań umożliwiających korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej.
§6
Materiały i urządzenia

1.

Strony ustalają, że wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną w
całości zapewnione przez Podwykonawcę.

2.

Do realizacji Robót stosowane będą nowe materiały i sprawne urządzenia.

3.

Koszty związane z zapewnieniem materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót
obciążają Powykonawcę, która jest zobowiązany do ich zapewnienia.

4.

Wszystkie materiały i urządzenia będą przez Podwykonawcę przechowywane w miejscach
uzgodnionych z Wykonawcą oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem i kradzieżą.

5.

Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby urządzenia przez niego dostarczane posiadały
odpowiednie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji urządzeń przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego oraz aby zastosowane materiały spełniały wymagania,
określone w Kontrakcie i niniejszej umowie, a także inne dodatkowe wymagania, jeżeli takie
zostały określone w niniejszej umowie.

6.

Podwykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla materiałów i
urządzeń służących do realizacji Robót, włącznie z przygotowaniem odpowiednich wniosków
materiałowych z załącznikami.

7.

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wymagane atesty, certyfikaty
aprobaty techniczne, oceny zgodności, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności itp.,
zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach, w szczególności w
ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych, ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności, rozporządzeniach
wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw oraz w wytycznych i instrukcjach
obowiązujących u Zamawiającego.
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8.

Podwykonawca ma obowiązek stosowania takich materiałów – elementów podsystemów,
zaliczanych do składników interoperacyjności, które posiadają stosowne certyfikaty WE
zgodności lub przydatności do stosowania, wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą
i dla których wydana została deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania. W
przypadku konieczności zastosowania składnika interoperacyjności, który nie posiada
certyfikatu WE zgodności lub przydatności do stosowania, wydanego przez notyfikowaną
jednostkę certyfikującą Podwykonawca jest zobowiązany zlecić notyfikowanej jednostce
certyfikującej ocenę zgodności lub przydatności do stosowania dla tego składnika
interoperacyjności.

9.

W odniesieniu do materiałów i urządzeń dostarczanych przez Podwykonawcę odpowiednie
zastosowanie mają postanowienia SubKLAUZULI 14.5. Warunków Szczegółowych Kontraktu,
w szczególności Podwykonawca zobowiązany jest do postępowawnia w opisany tam sposób z
materiałami i udządzeniami oraz do dostarczania wszelkich wymaganych dokumentów i
dowodów.

10. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że własność dostarczonych przez niego materiałów
i urządzeń przechodzi na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami SubKlauzuli 7.7.
Warunków Szczególnych Kontraktu, tj. co do zasady z chwilą ich dostarczenia na plac budowy
albo teren lub magazyn składowy, zaś płatności za dostarczone materiały i urządzenia nie mogą
przekraczać 80% ceny ich zakupu i transportu (bez VAT).
§7
Wynagrodzenie Podwykonawcy
1.

Za wykonanie Robót i innych czynności oraz wykonanie wszelkich innych obowiązków objętych
niniejszą umową, w tym usunięcie wszelkich wad w Robotach, Podwykonawcy przysługuje
wynagrodzenie obmiarowe ustalane na podstawie faktycznie wykonanej ilości Robót oraz cen
jednostkowych określonych w Ofercie PodwykonawcyZgodnie z Ofertą Podwykonawcy,
szacunkową łączną wysokość Wynagrodzenia ustalono na kwotę …………….. zł (słownie:
……………………………..złote ../100) netto, powiększoną o należny podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami(dalej „Wynagrodzenie Szacunkowe”).
We wszystkich przypadkach, w których niniejsza umowa posługuje się pojęciem
„Wynagrodzenia” lub „Wynagrodzenia Szacunkowego” pod pojęciem tym rozumie się kwotę
brutto (kwota wynagrodzenia netto powiększona o podatek od towarów i usług).

2.

Ceny jednostkowe określone w Ofercie Podwykonawcy są stałe i nie będą podlegać
jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Zapłata Wynagrodzenia stanowi
należyte wykonanie zobowiązania Wykonawcy, a Podwykonawca nie będzie uprawniony do
jakiegokolwiek dodatkowych świadczeń, w tym wynagrodzenia uzupełniającego, zwrotu
wydatków lub kosztów.

3.

Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji z uwzględnieniem postanowień SubKlauzuli 13.8
Warunków Szczególnych Kontraktu.

4.

Wynagrodzenie stanowi jedyne świadczenie wzajemne Wykonawcy względem wszelkich
świadczeń, do spełnienia których na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub może stać
się zobowiązany w związku z realizacją Robót.

5.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem Robót i innych czynności,
w tym koszty: materiałów, urządzeń, sprzętu, narzędzi, instalacji, robocizny, prac
tymczasowych, opłaty, podatki, koszty ogólne i zysk Podwykonawcy. Wynagrodzenie pokrywa
wszystkie ryzyka, które ponosić będzie Podwykonawca w związku z realizacją niniejszej
urnowy, w tym ryzyka związane z wydłużeniem terminu realizacji Robót i innych czynności.

6.

Niewłaściwe oszacowanie przez Podwykonawcę ilości prac, robót, dostaw i usług koniecznych
dla wykonania Robót, jak również niewłaściwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie
będzie miało żadnego wpływu na wysokość Wynagrodzenia oraz nie zwolni Podwykonawcy z
odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie wszystkich robót, dostaw i usług
niezbędnych dla należytego i terminowego wykonania Robót.
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7.

Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie
społeczne i inne opłaty obciążające lub nakładane na Podwykonawcę i jego pracowników w
związku z działalnością związaną z wykonywaniem niniejszej urnowy będą ponoszone w całości
przez Podwykonawcę.

8.

Strony postanawiają, że odbiory częściowe i rozliczenia przejściowe dokonywane będą w
uzgodnionych przez Strony cyklach, odpowiadających cyklom rozliczeń pomiędzy Wykonawcą
i Zamawiającym. Po zaakceptowaniu Przejściowego Świadectwa Płatności, Strony
przeprowadzą odbiór danej części Robót, która objęta była Przejściowym Świadectwem
Płatności, z którego sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego podpisany przez
przedstawicieli Stron.

9.

Po zakończeniu realizacji całości Robót Strony przeprowadzą odbiór końcowy, z którego
sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego i dokonają rozliczenia końcowego.
Postanowienie ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio.

10. Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie podpisany przez
przedstawicieli obu Stron protokół z dokonanego odbioru częściowego lub końcowego,
niestwierdzający żadnych wad.
11. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu, a także protokół odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Podwykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia.
12. Faktury wystawiane będą na Wykonawcę. W treści faktur należy wskazać numer niniejszej
umowy. Na fakturze powinna znaleźć się adnotacja „wierzytelność objęta niniejszą fakturą nie
może zostać przeniesiona na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
strony".
13. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
14. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w formie
przelewu na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujące się w
wykazie podmiotów VAT lub w drodze potrącenia, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
doręczenia Wykonawcy prawidłowej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.
Za prawidłową fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z niniejszą umową oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
15. O każdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca
zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie, pod rygorem skuteczności zapłaty
dokonanej na wcześniejszy rachunek bankowy.
16. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy lub złożenia
oświadczenia o potrąceniu.
17. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie będzie
widnieć w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, wówczas
płatność faktury będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku
bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu
płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie będą obciążać Wykonawcy.
18. W przypadku wystawienia przez Podwykonawcę faktury niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy lub obowiązującymi wymogami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się
w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących
dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej (o ile niezgodność dotyczyła treści
faktury).
19. Niezwłocznie po uregulowaniu 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 wykonanie Robót
zostały na jego rzecz uregulowane.
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20. 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 Robót, 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.
§8
Zasady udzielania gwarancji i rękojmi
1.

Podwykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych z
warunkami Gwarancji Jakościowej w rozumieniu Kontraktu.

2.

Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę od
Podwykonawcy i kończy wraz z upływem okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wady, wynikającego z Kontraktu, co oznacza że kończy się z upływem
Okresu Zgłaszania Wad w rozumieniu Kontraktu, wynoszącym 72 miesiące liczone od dnia
wskazanego w Świadectwie Przejęcia dla Robót wydanym w ramach Kontraktu. Niezależnie od
powyższego, okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i
gwarancji jakości nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Kontraktu
Wykonawcy wobec Zamawiającego.. W trakcie odbioru końcowego Podwykonawca
zobowiązany jest przekazać Wykonawcy dokument gwarancyjny na całość Robót zgodny z
warunkami udzielenia gwarancji do Kontraktu.

3.

Usunięcie wad Robót winno nastąpić w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Wykonawcę.

4.

W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie do usunięcia
wad stwierdzonych w trakcie realizacji Robót, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi,
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, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu.

5.

W przypadku niewystawienia przez Podwykonawcę odrębnego dokumentu gwarancyjnego, w
razie wątpliwości niniejszą umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art.
5772 Kodeksu cywilnego.
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6.

Jeżeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowanie do
wykonania Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy
niż okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawcę, wówczas Podwykonawca,
niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawcę
przysługujące mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak również wyda Wykonawcy
stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku
zlecenia przez Podwykonawcę realizacji części Robót dalszym podwykonawcom.

7.

Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca.

8.

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 i gwarancji jakości.

§9
Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy oraz właściwego usunięcia wad 1.

Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca dostarczył Wykonawcy zabezpieczenie
należytego wykonania niniejszej umowy i właściwego usunięcia wad (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 może być wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, bądź w formie
kaucji pieniężnej. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego,
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, ich treść oraz podmiot ich udzielający winny zostać
uprzednio uzgodnione z Wykonawcą. Kaucja pieniężna może być utworzona wyłącznie w
drodze wpłaty kwoty pieniężnej w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy Wykonawcy
albo – za zgodą Wykonawcy – w drodze potrącenia na zasadach określonych w ust. 6 poniżej.

4.

Zabezpieczenie utrzymywane będzie przez cały okres realizacji niniejszej umowy i okres
rękojmi, aż do dnia przypadającego na miesiąc po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości.
W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej
albo ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowiązywania, na każde żądanie
Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zabezpieczenie z terminem
obowiązywania wydłużonym o czas wskazany przez Wykonawcę. W przypadku
niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydłużonym terminem obowiązywania, Wykonawca uprawniony będzie do
zażądania od poręczyciela albo gwaranta zapłaty pełnej kwoty wynikającej z udzielonego
poręczenia albo gwarancji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na kaucję pieniężną, zaś
otrzymana w ten sposób kwota z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie
zaliczona (bez konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) na poczet
kaucji pieniężnej.

5.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane będzie w kwocie odpowiadającej 10%
Wynagrodzenia Szacunkowego, przy czym po upływie 30 dni od dnia dokonania odbioru
końcowego Robót przez Wykonawcę od Podwykonawcy nie stwierdzającego wad i usterek
wysokość Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadającej 3% Wynagrodzenia
Szacunkowego.

6.

W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawcę Zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnego z warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej, jak
również w przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego,
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z wydłużonym terminem obowiązywania zgodnie z
ust. 4 powyżej, Wykonawcy przysługiwać będzie wierzytelność wobec Podwykonawcy o wpłatę
kaucji pieniężnej, w związku z czym Wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania płatności
kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelności Podwykonawcy
wynikających z wystawionych przez Podwykonawcę faktur do łącznej wysokości
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Zabezpieczenia, zaś zatrzymane kwoty, z dniem ich wymagalności, zostaną umownie
potrącone (na mocy samej umowy, bez konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych
oświadczeń) ze wzajemną wierzytelnością Wykonawcy względem Podwykonawcy o wpłatę
kaucji pieniężnej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej.
7.

Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej może zostać przez Podwykonawcę zamienione na
Zabezpieczenie w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
zgodnych z warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej. W takim przypadku Wykonawca zwróci
Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednią część kaucji pieniężnej w terminie 10
dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej.
Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zachowania ciągłości i
wysokości Zabezpieczenia.

8.

Po upływie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, określonego w ust. 4 powyżej,
Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawcę części,
zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwrócone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni
roboczych od otrzymania wniosku.
§ 10
Odpowiedzialność i kary umowne

1.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za należyte, a w tym
terminowe wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego,
Wykonawcy i osób trzecich powstałe z przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca, w toku i
w związku z realizacją niniejszej urnowy.

2.

Za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Podwykonawca posługuje się przy
wykonywaniu niniejszej urnowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców,
Podwykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

3.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za:

4.

a)

nie wykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej urnowy,

b)

szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciała, choroby lub śmierć
jakiejkolwiek osoby, uszkodzenia dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli
telekomunikacyjnych lub przewodów elektrycznych, wynikłe z przyczyn, za które
odpowiada Podwykonawca lub powstałe w trakcie lub z powodu wykonywania Robót lub
usuwania w nich wad,

c)

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

d)

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

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

za opóźnienie w wykonaniu jakiejkolwiek części Robót (całości lub etapu) względem
terminów określonych w Harmonogramie lub niniejszej umowie – w wysokości 0,1%
Wynagrodzenia Szacunkowego za każdy dzień opóźnienia;

b)

za nieprzedstawienie lub rozpoczęcie Robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia
Jakości w terminie i zakresie o którym mowa w SubKLAUZULI 4.9 Warunków
Szczegółowych – w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

c)

za przystąpienie do wykonywania prac ingerujących w skrajnię toru bez Regulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych Robót – w wysokości 5.000,00
zł za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości;
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d)

za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 2 ust. 2 powyżej Harmonogramu
Szczegółowego lub jego uaktualnienia – w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień
opóźnienia;

e)

za opóźnienie w usunięciu wad Robót – w wysokości 3.000 zł za każdy dzień opóźnienia w
przypadku wad powodujących utrudnienia w ruchu kolejowym oraz 1.000,00 zł za każdy
dzień opóźnienia w przypadku innych wad;

f)

za opóźnienie w usunięciu wady lub usterki uniemożliwiającej lub ograniczającej
eksploatację linii kolejowej w okresie zgłaszania wad lub usterek, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego – w wysokości 1.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

g)

za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentów dotyczących zawarcia
wymaganych umów ubezpieczenia, o których mowa w § 11 ust. 2 poniżej – w wysokości
20.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

h)

w przypadku konieczności stosowania sygnałów zastępczych (Sz) wynikających z
wydłużenia czasu trwania Robót z winy Podwykonawcy lub nieusunięcia w ciągu 24 godzin
wad lub usterek z winy Podwykonawcy w czynnych urządzeniach służących do
prowadzenia ruchu kolejowego – w wysokości 10.000,00 zł za każdą dobę stosowania
sygnałów zastępczych;

i)

za odstąpienie przez Wykonawcę od niniejszej urnowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Podwykonawca – w wysokości 15% Wynagrodzenia,

j)

za powierzenie dalszym podwykonawcom wykonania jakiejkolwiek części Robót z
naruszeniem postanowień niniejszej urnowy, w szczególności dotyczących obowiązku i
trybu uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiającego – w wysokości 20.000,00 zł za każdy
taki przypadek;

k)

za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego dalszemu
Podwykonawcy – w wysokości 25.000,00 zł za każdy taki przypadek;

l)

za nieprzedstawienie Wykonawcy i Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów,
o których mowa w § 14 ust. 9 poniżej – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

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

5.

n)

w przypadku nieprzedstawienia przez Podwykonawcę oświadczeń Podwykonawcy lub
dalszych podwykonawców dotyczących zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia za wykonane
Roboty – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy przypadek,

o)

w razie stwierdzenia wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu,
a także 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 urnowy w tym zakresie
– w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora" stanowiącego załącznik do Instrukcji
lbh-105,

p)

w przypadku odmowy przez Podwykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część
Robót w przypadku określonym w § 13 ust. 5 poniżej – w wysokości 3% Wynagrodzenia,

q)

za nieprzedstawienie we wskazanym terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 i
3 Załącznika nr 10 do Warunków Szczególnych Kontraktu – w wysokości 200,00 zł za każdy
dzień,

W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego karami umownymi albo
odszkodowaniem w związku z działaniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczególności
skutkującym naruszeniem przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Kontraktu,
Podwykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej Wykonawcy z tego
tytułu.
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6.

Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wysokości 30%
Wynagrodzenia Szacunkowego.

7.

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.

8.

Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę noty
obciążeniowej lub wezwania do zapłaty.

9.

Wykonawcy przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego
Podwykonawcy wynagrodzenia.

10. Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i
podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania Robót. W związku z powyższym
Podwykonawca powinien wykonać wykopy kontrolne (z uwzględnieniem postanowienia
SubKlauzuli 7.9. Warunków Szczególnych Kontraktu), w szczególności w przypadku
stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentacją geodezyjną, a dokumentami
poszczególnych gestorów sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na terenie budowy.
11. Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu budowy, aż do chwili
jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za:
a)

Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie
Robót oraz ich efektów) oraz teren budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim
przedmioty, w szczególności na Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane
z materiałami i urządzeniami składowanymi na terenie budowy,

b)

szkody powstałe na terenie budowy, w szczególności w związku z realizacją Robót lub
innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez
Zamawiającego, Wykonawcę lub osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza
terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań Podwykonawcy.
§ 11
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 urnowy 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. Limity odpowiedzialności oraz zakres ubezpieczenia powinny być
dopasowane do ryzyka wynikającego z prowadzonych Robót, przy czym suma ubezpieczenia
powinna być nie niższa niż 2 000 000,00 zł. Ubezpieczenia winny odpowiadać wymogom
określonym w Kontrakcie.

2.

Podwykonawca przekaże Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej urnowy, 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.

§ 12
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 u Zamawiającego oraz w innych
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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 zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu Robót takich materiałów i
technologii, które nie wywrą ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

3.

Podwykonawca wyraża zgodę na kontrolowanie przez Wykonawcę i Zamawiającego zgodności
sposobu realizacji Robót z przepisami, o których mowa w ust. 1, w szczególności dotyczącymi
ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami, przepisami dotyczącymi ochrony
przeciwpożarowej.

4.

W razie podejrzeń spożycia alkoholu lub innych środków odurzających przez pracownika
Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi się na badanie trzeźwości, Podwykonawca
odsunie go od pracy.

5.

Podwykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób bezpieczny, z użyciem sprawnego
oraz odpowiedniego sprzętu posiadającego właściwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu
pracowników właściwymi Środkami Ochrony Indywidualnej (w szczególności kamizelka
odblaskowa klasy min. 2 koloru pomarańczowego, obuwie ochronne klasy S3, hełm ochronny
wraz z paskiem podbródkowym), oraz zbiorowej (w szczególności zabezpieczenie wykopów).

6.

Podwykonawca zobowiązuje się ponadto do:
a)

natychmiastowego niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiającego oraz
Wykonawcy o wypadkach przy pracy mających miejsce w czasie realizacji Robót,

b)

na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy – do usunięcia z terenu budowy osób
naruszających regulacje wskazane w ust. 1 powyżej,

c)

należytej troski o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na terenie budowy.

7.

Podwykonawca zobowiązuje się stosować przy realizacji niniejszej urnowy do wymogów
określonych w dokumencie „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105",
stanowiącym załącznik do uchwały nr 460/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019 r. (dalej „Instrukcja lbh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji
Robót będzie posługiwać się dalszymi podwykonawcami, zobowiązany będzie do
wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umów zapisów zobowiązujących je do
stosowania Instrukcji lbh-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.

8.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zasad określonych w Instrukcji Ibh-105,
zwłaszcza zaś w przypadku stwierdzenia braku lub niewłaściwego stosowania środków ochrony
osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwłocznego odsunięcia od
wykonywania pracy i usunięcia z terenu budowy osób dopuszczających się powyższych
naruszeń, niezależnie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej określonej w § 10 ust. 4 lit.
o).

9.

Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
przeszkolenia pracowników Podwykonawcy przez właściwy Zakład Linii Kolejowych
Zamawiającego w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia występujących w związku z
realizacją Robót.

10. Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia
pisemnego oświadczenia w zakresie:
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1)

aktualności badań lekarskich pracowników Podwykonawcy, w tym badań lekarskich
pracowników związanych z ruchem pociągów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)

aktualności szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej,

3)

posiadania przez pracowników Podwykonawcy wymaganych kwalifikacji (np. uprawnień
budowlanych), szkoleń i egzaminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4)

posiadania przez pracowników Podwykonawcy związanych z ruchem pociągów
wymaganych kwalifikacji, szkoleń (w tym pouczeń okresowych) i egzaminów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,

5)

posiadania i używania przez pracowników Podwykonawcy środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego.

6)

przeprowadzeniu instruktażu niezbędnego do bezpiecznego wykonywania Robót oraz
zapoznaniu pracowników z zapisami planu BIOZ.

Złożenie przedmiotowego oświadczenia jest warunkiem
Podwykonawcy do realizacji prac objętych niniejszą umową.

dopuszczenia

pracowników

§ 13
Odstąpienie od umowy
1.

Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstąpienia
określonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca w rażący sposób opóźnia się z
rozpoczęciem lub zakończeniem Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni
milowych, faz lub etapów) tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w
terminach określonych w niniejszej umowie, Harmonogramie lub Harmonogramie
Szczegółowym, Wykonawca może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy
odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Robót lub ich określonej części (np.
poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów). W takim przypadku odstąpienie od
niniejszej umowy może nastąpić – według wyboru Wykonawcy – w całości lub w części – w
zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych
kamieni milowych, faz lub etapów).

2.

Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy – według wyboru Wykonawcy – w całości albo
w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np.
poszczególnych faz lub etapów) – w następujących przypadkach:
a)

gdy Podwykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 21 dni od daty przekazania mu
terenu budowy lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 10 dnibez
usprawiedliwionych przyczyn ,

b)

gdy Podwykonawca jest w zwłoce z zakończeniem całości lub określonej części Robót
(etapu),

c)

gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności wykonuje
Roboty w sposób wadliwy, niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub zasadami
sztuki budowlanej, w tym nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych – po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszeń i usunięcia
skutków nieprawidłowości w wyznaczonym przez Wykonawcę odpowiednim terminie,

d)

gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposób ścisły programu
naprawczego,

e)

gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedłuży lub nie uzupełnił Zabezpieczenia w
wynikającym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawcę terminie,

f)

gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie całości lub części
Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem
postanowień niniejszej umowy,
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g)

gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajęcie wierzytelności
(w tym w celu zabezpieczenia) przysługujących Podwykonawcy względem Wykonawcy,

h)

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 całości albo części Robót z zakresu zleconego
Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, jak również w sytuacji, gdy zaistnieją
jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Robót, za które Wykonawca nie ponosi wyłącznej
odpowiedzialności, które uniemożliwią albo istotnie utrudnią dalszą realizację niniejszej
umowy.

3.

W celu realizacji umownego prawa odstąpienia Wykonawca może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadającego na sześć miesięcy po
upływie terminu wykonania całości Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej
umowy, określonego w § 3 ust. 1 powyżej.

4.

W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek
ze Stron, Podwykonawca jest zobowiązany do wydania prawidłowo wykonanej części Robót,
wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektów
wykonywania Robót. W dalszej kolejności Strony sporządzą protokół przejęcia terenu budowy
oraz protokół inwentaryzacji dotychczas wykonanej części Robót według stanu na dzień
wygaśnięcia niniejszej umowy. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie
wyznaczona na piśmie przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W
razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powodów nie
stawił się w wyznaczonym terminie, Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego
sporządzenia powyższych protokołów, których treść będzie wiązać Podwykonawcę.
Sporządzony w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia Podwykonawcy.

5.

W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek
ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonaną część Robót gwarancji jakości
zgodnie z postanowieniami § 8 powyżej.

6.

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 Robót.
Rozliczenie dokonane zostanie na następujących zasadach:

7.

a)

rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i odebranych
przez Zamawiającego i Wykonawcę Robót oraz o ceny określone w RCO,

b)

w przypadku gdy rozliczenie nie będzie możliwe na zasadach określonych w lit. a),
wynagrodzenie należne za wykonanie Robót zostanie określone przez niezależnego
rzeczoznawcę wskazanego przez Wykonawcę,

c)

koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z zakończeniem realizacji niniejszej umowy w związku z jej
wygaśnięciem, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. b),
poniesie ta Strona, która ponosi odpowiedzialność za okoliczności stanowiące podstawę
odstąpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstąpienie od niniejszej umowy
nastąpi z przyczyn, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, albo
odpowiedzialność ta spoczywa na obu Stronach, wówczas koszty te poniosą Strony w
częściach równych.

Strony postanawiają, że odstąpienie od niniejszej umowy nie ma wpływu na dalsze
obowiązywanie jej postanowień dotyczących rękojmi i gwarancji jakości udzielonej zgodnie z
postanowieniami ust. 5 powyżej oraz dotyczących Zabezpieczenia, które będą obowiązywały
do czasu ustania odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.
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§ 14
Wymagania wynikające z Kontraktu
1.

Postanowienia niniejszego paragrafu wynikają z treści Kontraktu i mają na celu realizację jego
postanowień.

2.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Kontraktem Podwykonawca
zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów,
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej Umowy (oryginały lub kserokopie
dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę).

3.

Podwykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania etatowych pracowników Zamawiającego
lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek części usług i prac objętych przedmiotem Kontraktu,
innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych. Zakaz zatrudniania dotyczy wszelkich form
prawnych zatrudnienia, tj. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.

4.

W związku z wynikającym z Kontraktu obowiązkiem Wykonawcy przedłożenia na żądanie
Zamawiającego oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia
wobec Wykonawcy, Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy lub
Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć wymagane oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli
Zamawiający stwierdzi, że wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić Podwykonawcę lub zrezygnować z dalszej realizacji
niniejszej umowy, na co Podwykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną
zgodę.

5.

W związku z wynikającym z Subklauzuli 4.4. ust. 7 Warunków Szczególnych Kontraktu
obowiązkiem Wykonawcy przedłożenia na żądanie Zamawiającego 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 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.

6.

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

7.

W związku z treścią SubKlauzuli 1.12. ust. 6 Warunków Szczególnych Kontraktu, Dostawca
zobowiązuje się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak i wszystkich
osób realizujących w jego imieniu Umowę z dokumentem pn. „Polityka Bezpieczeństwa
Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”,
dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

8.

W związku z treścią SubKlauzuli 1.15 Warunków Szczególnych Kontraktu, Dostawca i osoby go
reprezentujące przy zawarciu Umowy potwierdzają zapoznanie się z treścią klauzuli
informacyjnej Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy oraz zobowiązują się
poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane przez Dostawcę
do realizacji Umowy, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy
oraz na etapie realizacji Umowy, o:
1)

fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu,

2)

przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego,

oraz powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek
informacyjny wobec osób, o których mowa powyżej, przekazując im treść klauzuli informacyjnej
Zamawiającego stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej umowy, wskazując jednocześnie tym
osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie
Zamawiający.
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9.

Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wskazanych w
Kontrakcie kategorii osób wykonujących czynności w tracie jego realizacji. W przypadku
zatrudniania przez Podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób wskazanych w Kontrakcie,
Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu
przez Podwykonawcę. Zamawiający może w każdym czasie zażądać:
a)

oświadczenia
Podwykonawcy
o
zatrudnieniu
na
podstawie
umowy
o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy oraz

b)

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę kopie umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Podwykonawcy; kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88, dalej: „RODO”), przy czym
informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar
etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynności powinny być możliwe do
zidentyfikowania lub

c)

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Podwykonawcę
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub

d)

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami wskazanymi w lit. b) powyżej, przy czym imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
W przypadku gdy przedstawione przez Podwykonawcę dokumenty będą budzić
uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub
autentyczności, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym,
Podwykonawca przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie. Jeśli
Podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o pracę wskazanych osób lub dokumenty te będą budzić
uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub
autentyczności, a Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentów lub ich nie
wyjaśni, Zamawiający powiadomi właściwego okręgowego inspektora pracy, zwracając się
o przeprowadzenie kontroli u Podwykonawcy
§ 16
Postanowienia Końcowe

1.

Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów i koordynowania realizacji
niniejszej umowy:
a)

Wykonawca:
……………….., tel. ……………….., email: ……………………

b)

Podwykonawca:
……………….., tel. ……………….., email: ……………………
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Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie.
2.

W razie niewłaściwego wykonywania lub uchylania się przez przedstawiciela Podwykonawcy
od powierzonych mu obowiązków, jak również w innym uzasadnionym przypadku, Wykonawca
może żądać jego natychmiastowego odwołania i powołania w jego miejsce innej osoby.

3.

Strony ustalają następujące adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktów dotyczących
realizacji niniejszej umowy:
a)

Wykonawca:
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, email: ………………

b)

Podwykonawca:
………………………….,
………………., email: ………………………

4.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej
Strony uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, w szczególności
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony.

5.

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.

6.

Podwykonawca i osoby go reprezentujące przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzają
zapoznanie się z treścią Polityki prywatności Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 5 do
niniejszej umowy oraz zobowiązują 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) 2016/697 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.
Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy przedstawić mu dowody
potwierdzające wykonanie powyższego obowiązku.

7.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

8.

Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

10. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424 t.j.) Wykonawca oświadcza, że
posiada status dużego przedsiębiorcy.
Lista załączników:
Załącznik nr 1 – Kontrakt (wersja elektroniczna)
Załącznik nr 2 – Pytania i odpowiedzi z etapu postępowania przetargowego (wersja elektroniczna)
Załącznik nr 3 – dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych (wersja elektroniczna)
Załącznik nr 4 – Oferta Podwykonawcy
Załącznik nr 5 – Polityka prywatności Wykonawcy
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Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna Zamawiającego
Załącznik nr 7 – RCO
WYKONAWCA

PODWYKONAWCA
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Załącznik nr 6 do Umowy nr ..........................................

Klauzula informacyjna Zamawiającego
1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 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, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO", informuje
Pana/Panią1, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana
dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez
Spółkę;
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)
b)
c)

zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;
przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a
następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku
złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte;
4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO,
przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność zawarcia Umowy i
jej właściwą realizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w
szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;
6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w
ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów
prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
a)
b)
c)

Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i
obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2
powyżej adresem e-mail;

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych
interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami
wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
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8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania;
10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
na podstawie podanych danych osobowych.
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