Załącznik nr 4 do ZO - wzór/projekt umowy
UMOWA

Zwarta w dniu……………… w...........................pomiędzy...................................(NIP ................................)
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
...................– .............................................................................................................................................
a
...................................................................................................................................................................
nr KRS (jeżeli dotyczy) ......................................................NIP..................................................................
REGON................................................... zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ............................................................................
2.............................................................................

PREAMBUŁA
Biorąc pod uwagę, że:
1) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu umowy, w
szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu umowy,
2) oferta wykonawcy została wybrana jako oferta najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzone w
trybie Zapytania Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016,
3) intencją Stron umowy jest osiągnięcie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci budowy hali
warsztatowej, zwanej dalej Obiektem, w taki sposób, aby mógł on:
a) trwale osiągać założone parametry użytkowe,
b) być łatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,
c) być modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczególności w celu zastosowania
nowości technicznych,
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4) Wykonawca gwarantuje długoterminową bezpieczną i zgodną z założonymi parametrami
użytkowymi pracę Obiektu.
Strony uzgadniają warunki umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w
tej umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i
finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej
umowy.
§ 1. Definicje, Interpretacje:
1. Definicje:
1) Cena ofertowa brutto - cena całkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, wrażona ryczałtowo, ustalona w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację
projektową, oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
3) Dokumentacja budowy – zgłoszenie rozpoczęcia robót, decyzja o pozwoleniu na budowę, Dziennik
budowy, protokoły odbiorów robót częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne.
4) Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na roboty
budowlane i obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmująca w szczególności:
a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez właściwy
organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany obejmuje również wszystkie
późniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostały wprowadzone do Projektu
budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia
niezbędne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmianie pozwolenia na budowę,
b) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.
Dokumentacja projektowa obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,
przekazanej Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu przygotowania ofert, a
także te które zostały dokonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę podczas realizacji Umowy na
podstawie §14 Umowy.
5) Dostawy - oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały budowlane i inne
artykuły (łącznie z częściami zamiennymi), które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach
umowy.
6) Umowa - Umowa zawarta między Stronami w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016
wraz ze wszystkimi Załącznikami.
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7). Obiekt - hala warsztatowa wraz z infrastrukturą stanowiące całość funkcjonalną.
8). Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia – dokumentacja przekazana przez
Zamawiającego Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obejmująca w
szczególności: ZO, Dokumentację projektową, oraz pytania Wykonawców i odpowiedzi
Zamawiającego w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści ZO.
9). Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Prbud oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót
budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności,
zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości
realizacji przedmiotu Umowy.
10). Prace - Wszelkie czynności niezbędne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy i
osiągnięcia celów umowy określonych w Preambule, w szczególności Dostawy, Usługi i Roboty
budowlane.
11). Przedmiot umowy - całość Prac i innych zobowiązań, do realizacji których zobowiązany jest
Wykonawca w ramach umowy.
12). Roboty budowlane - oznaczają roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, tj.
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami) objęte Przedmiotem umowy.
13). Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i
zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiające:
a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z
zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót, przygotowany w sposób zapewniający
Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu
umożliwiający bieżącą weryfikację postępu robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany
jest przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowi zał. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy może
podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy.
14). Kierownik budowy – wyznaczona i upoważniona przez Wykonawcę osoba fizyczna będąca
uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,
15). Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczególności umowa o współpracy.
16). Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej, dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
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dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierający elementy
cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/, wskaźnik
narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości Materiałów /M/., zawierający
wszystkie roboty objęte dokumentacją projektową, dokumentacją postępowania o udzielenie
zamówienia - stanowiący Zał. nr 1 do niniejszej umowy, służący do sprawdzania kolejności
wykonywania robót, a przypadku rozwiązania umowy do rozliczenia robót w toku.
17). Materiały – surowce i inne elementy budowlane, które mają być wykorzystane przy
wykonywaniu robót, w gatunku, rodzaju i standardzie określonym w Dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z
przeznaczeniem robót i rodzajem elementów, do których wykonania mają zostać zastosowane.
18). Normy – normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie normy
przenoszące normy europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji
(Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie, a w
przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy
międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne) powołane w Dokumentacji projektowej, lub dokumentacją postępowania o
udzielenie zamówienia.
19) Oferta - pisemne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych zgodnie z
postanowieniami ZO, Dokumentacji projektowej, dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia, złożone Zamawiającemu w czasie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia,
prowadzonego zgodnie z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016.
20) Podwykonawca - Podmiot, z którego pomocą Wykonawca będzie realizował Przedmiot umowy w
zakresie Dostaw, Usług i Robót budowlanych.
21) Strony - Zamawiający i Wykonawca.
22) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót
budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w
przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
23) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument stwierdzający wykonanie
zgodnie z Umową przez Wykonawcę robót zanikających lub ulegających zakryciu.
24) Protokół odbioru częściowego – dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zgodnie z
Umową części Robót budowlanych.
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25) Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania
usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
26) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez
Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
27) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu
przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych
okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad.
28) Roboty tymczasowe - roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną
zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.
29) Roboty zabezpieczające – prace podejmowane w celu zabezpieczenia już wykonanych robót
budowlanych.
30) Roboty zanikające lub ulegające zakryciu – roboty budowlane, które zanikają lub ulegają zakryciu
w trakcie kolejnych etapów realizacji Umowy.
31) Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia,
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz
która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. Siła wyższa obejmuje w
szczególności następujące zdarzenia:
a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z
wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;
d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawców;
f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki konieczne dla uznania zdarzenia
lub okoliczności za Siłę wyższą.
32) Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z
Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy.
33) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot
Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.
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34) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową.
35) Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, obejmujące zobowiązanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w
Umowie obiektu wykonanego zgodnie z Dokumentacją projektową, dokumentacją postępowania o
udzielenie zamówienia i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązanie Zamawiającego do
dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w
szczególności związanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej
oraz do odebrania obiektu budowlanego i zapłaty umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.
36) Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są
usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy
Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub
pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.
37) VAT – podatek od towarów i usług, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług Dz.U.2016.710 z późn. zm.
38) Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia
użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za
wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy
albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych
niezgodnie z Umową, Dokumentacją projektową, dokumentacją postępowania o udzielenie
zamówienia, obowiązującymi przepisami, właściwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej
zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony
lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadą jest także stwierdzony brak właściwości, o
której Wykonawca zapewnił Zamawiającego.
39) Wykonawca - Strona Umowy, która jest zobowiązana do oddania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacją projektową, dokumentacją
postępowania o udzielenie zamówienia i zasadami wiedzy technicznej.
40) Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem
Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności
umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
41) Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, na której znajdować będzie się
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do mediów, a także miejsca przeznaczone
do składowania przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.
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42) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.
43) Skróty:
a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z późn. zm.)
b) KRS - Krajowy Rejestr Sądowy
c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.)
d) ZO – Zapytanie Ofertowe
2. Interpretacje:
1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2) Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.
3) Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo
zgodnie z następującą kolejnością:
a) Umowa,
b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące
wyjaśnienia treści ZO w formie pisemnej,
c) Projekt budowlany,
d) ZO,
e) Oferta Wykonawcy,
f) Kosztorys ofertowy stanowiący Zał. nr 1 do niniejszej umowy.
4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w dokumentach, o których mowa w §1 ust.2
pkt 4) Zamawiający jest zobowiązany przedstawić na piśmie wyjaśnienia ,zachowując zasadę, że
usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i
postanowień dokumentów na wyższym miejscu w kolejności, o której mowa w §1 ust.2 pkt 4).
5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w
języku polskim,
6) Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych
7) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i
miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC
8) Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony
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§ 2. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegające na
budowie hali warsztatowej. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Umowy „obiektem”
lub „przedmiotem umowy”.
2.Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) wykonanie budynku hali o wymiarach:
a)szerokość (wym. zewn.) - 16,48 m
b) długość (wym. zewn.) - 54,50 m
c)wysokość (kalenica) - 8,37 m
2) wykonanie wentylacji wywiewnej,
3) wykonanie zalicznikowego przyłącza kablowego,
4) wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej.

3. Przedmiot umowy musi być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, Dokumentacją
postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, w terminie określonym Umową. Dokumenty, o których mowa wyżej stanowią
integralną część Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową, Dokumentacją
postępowania o udzielenie zamówienia roboty budowlane, dostawy, usługi, niezbędne do realizacji
przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w §14 Umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez Umowę oraz właściwe przepisy
czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania Terenu budowy i
dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania
przewidzianego w Umowie Obiektu oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane na zasadach określonych w Umowie.
7. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót budowlanych,
niezbędnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym również, za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robót budowlanych, wynikających ze zmian
Dokumentacji projektowej oraz w tej dokumentacji nie ujętych w zakresie niezbędnym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego.
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8. Przedmiot umowy obejmuje także przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu
całego przedmiotu zamówienia.
§ 3. Terminy
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do: do 30 kwietnia 2018r,
przy czym
- termin zakończenia I etapu prac, obejmującego:
a) roboty ziemne;
b) fundamenty;
c) posadzkę hali;
d) konstrukcję hali;
e) ślusarkę otworową;
f) wentylację mechaniczną
do dnia 30 listopada 2017r
- termin zakończenia II etapu prac, obejmującego:
a) instalację elektryczną i odgromową;
b) roboty zewnętrzne
do dnia 30 kwietnia 2018r.

Są to terminy zakończenia wykonanych robót i zgłoszenia gotowości do odbioru.
2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji, to jest w terminie
………. miesięcy (min. 36 miesięcy wartość zostanie wpisana po złożeniu ofert) (od dnia Odbioru
końcowego), usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.
3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez
Zamawiającego Dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez
kierownika budowy.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz
dziennik budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru
końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których
dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego (w szczególności dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej)

9

6. Wykonawca ma obowiązek pisemnie zgłosić gotowość do odbioru robót na 14 dni przed
planowanym terminem zakończenia robót określonym w ust. 1 dokonując odpowiedniego wpisu do
Dziennika budowy
7. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania końcowego protokołu odbioru
robót.
§ 4. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w
Umowie.
2. Odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi
Zamawiający.
3. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji
Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę lub jeżeli zmiany te
będą wykonywane na wniosek Wykonawcy.
4. Zamawiający jest zobowiązany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
2) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
3) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
4) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
5) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
6) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do
wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy.
5. Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach
niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części.
2) Każdorazowo przekazanie całości lub części Terenu budowy zostanie potwierdzone protokołem
przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalają następujący sposób wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracowników,
b) Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej,
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c) Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w
terminie odbioru robót,
d) Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na terenie
budowy,
e) Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za znajdującą się w obrębie terenu budowy
infrastrukturę techniczną.
6. Nadzór inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski i autorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowiązki określone w Umowie i w Prbud.
3) Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia robót przekaże Wykonawcy informację, dotyczące
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na
piśmie w terminie 5 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich
wydawania zgodnie z Umową i umocowaniem dokonanym przez Zamawiającego: mają formę
pisemną, w pierwszej kolejności, jako wpis do Dziennika Budowy.

§ 5. Odbiory
1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
1) robót ulegających zakryciu,
2) robót zanikających,
3) częściowych,
4) końcowego całości robót,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, częściowych i odbioru końcowego może
dokonywać w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
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4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni roboczych od daty
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
6. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie
określonym w ust.5
7. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie
na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
8. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane
roboty.
9. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3
10. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru.
11. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.
12. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po
zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.
13. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem próby, zawiadamiając o nich uprzednio Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego
nie później niż 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń.
14. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w
szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów
technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli, jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne
oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
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Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
15. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców
lub specjalistów branżowych.
16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale,
których wykonał przedmiot Umowy.
17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia
istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy,
wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i
sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania
czynności Odbioru końcowego.
18. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w
terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
20. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i
gwarancji jakości.
22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół
przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w
określonym przez Zamawiającego terminie.
23. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w
okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
24. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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25. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie
rękojmi, w ciągu 15 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu
rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rękojmi.
26. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy.
27. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po
usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych
okresów jest dłuższy).
28. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi
lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu
potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich
obowiązków wynikających z Umowy.
29. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół
odbioru ostatecznego.
30. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, co
skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące
przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany
przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

§ 6. Wykonawca
1. Oświadczenia Wykonawcy:
1) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacją projektową oraz uwarunkowaniami
wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że
nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
2) Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował
personelem władającym językiem polskim i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie
niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytą starannością.
3) Wykonawca oświadcza, że:
a) potencjał techniczny,
b) osoby,
c) zasoby ekonomiczne i finansowe,
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d) zasoby podmiotów trzecich oraz
e) Podwykonawcy,
- zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
zostaną wykorzystane do wykonania Umowy.
4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają wykorzystanie do wykonania
Umowy zasobu, o którym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu w celu wykonania
Umowy inny zasób, spełniający warunki i wymagania opisane dla celów postępowania o udzielenie
zamówienia, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.
5) Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w dobrej wierze
przyjęte przez Zamawiającego.
2. Obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, ofertą i
Dokumentacją projektową, Dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia, nienaruszającymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w
związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi
odpowiedzialność.
4) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość
zastosowanych do robót Materiałów.
6) Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w
postanowieniach Umowy, w tym w szczególności:
a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) powołania i wskazania kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniącego
jednocześnie rolę kierownika budowy posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jeżeli będzie to
konieczne kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prbud,
c) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz umożliwienia
Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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d) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy
wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
e) zapewnienia pracownikom wynagrodzenia zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9
września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
(Dz.U.2016.1456) oraz zapewni warunki pracy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych,
f) stosowania Materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,
g) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego,
h) ochrony znajdującego się na Terenie budowy mienia Zamawiającego przed działaniem osób
trzecich,
i) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach
robót,
j) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub
ujawnionych w czasie odbiorów, i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, oraz w czasie
obowiązywania rękojmi,
k) utrzymywania porządku na Terenie budowy,
l) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
m) zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i
doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
n) dostarczania Materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania Umowy,
o) zapłaty należnego
Podwykonawców.

wynagrodzenia

Podwykonawcom,

jeżeli

wykonawca

korzysta

z

p) Opracowania niezbędnych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoż. obiektu,
q) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań,
pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających
jakość wbudowanych Materiałów.
7) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie
pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych
Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.
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8) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, Zamawiający może zażądać od
Wykonawcy należytego wykonywania Umowy lub naprawienia wynikłych z tego tytułu szkód,
wyznaczając odpowiedni termin na realizację tego żądania.
9) Dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów leżących po stronie Wykonawcy, potrzebnych
jak dla pozwolenia na użytkowanie obiektu stanowiącego przedmiot umowy.
10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości Materiałów, jakości
robót wykonywanych z tych Materiałów.
12) Zabezpieczenie dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może
spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu Materiałów sprzętu do i z terenu budowy, aby
nie spowodował on szkód na drogach i ścieżkach.
13) Powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i
utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót.
14) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu
oraz umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub
ulegającej zakryciu.
15) Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę
obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie,
którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a
spowodowanej:
a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy
przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem
Zamawiającego
lub
c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.
16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w
związku z realizacją Umowy.
17) Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.
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18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z
postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom
częściowym.
19) Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie
obowiązywania niniejszej Umowy.
20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty i
inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych Materiałów, zostanie przekazana
zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż
5 dni roboczych od dnia zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.

§ 7. Postanowienia szczegółowe
1. Terminowość robót
1) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym Zamawiającemu przez Wykonawcę w
formacie *.xls lub innym równoważnym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji
Umowy.
2) Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
typowo niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno –
zimowo – wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. oraz inne
okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy.
3) W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca
sporządza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności
aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiającemu do
zatwierdzenia.
4) Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowofinansowego, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5
dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy.
5) Jeżeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał
Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca nie
dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne
odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt
Planu naprawczego.
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6) Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
7) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub
określonego Terminu zakończenia etapu robót, będą następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności dotyczących nieterminowego przekazania
Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robót zamiennych, z
powodu których została w szczególności przewidziana dopuszczalność zmiany Umowy poprzez
wydłużenie Terminu wykonania robót, Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia Terminu
zakończenia robót oraz etapów robót w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć
wpływ na dotrzymanie terminów wskazanych w obowiązującym Harmonogramie rzeczowofinansowym.
8) W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie Terminu zakończenia
robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany umowy z zachowaniem
zasady konkurencyjności.
9) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub
określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia
Terminu zakończenia robót oraz etapów robót.
10) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy.
11) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowej
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zmiany Umowy w terminie 7
dni.
12) Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania robót
powinien zostać wpisany przez upoważnioną osobę do Dziennika budowy.
2. Potencjał Wykonawcy
1) Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
2) Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót
budowlanych będących przedmiotem Umowy.
3) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
3. Wstrzymanie robót
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1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robót w przypadku:
a) wykonania robót niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki
bezpieczeństwa stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy i
nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z
powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym
zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w związku z wystąpieniem ww. okoliczności, Strony
uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, uwzględniające
okres wstrzymania.
2) Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie
robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny.
3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu
zakończenia robót co najmniej o okres równy okresowi co najmniej wstrzymania robót (przestoju) i
do zwrotu dodatkowych kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót.
4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót
1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robót
budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę
Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w
określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt usunięcia
nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.
2) Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności
na koszt Wykonawcy.
3) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
4) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiający może
zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Skutki siły wyższej
1) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu Siły wyższej
lub z powodu następstw Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.
2) W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma
roboty i zabezpieczy Teren budowy.

20

3) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robót, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których
wystąpienia, pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, ma
obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub działającego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
przewidywanych przyszłych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w
szczególności na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakończenia robót.
3) Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt 1) i informacji, o której
mowa w pkt 2), Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ocenę wpływu tych okoliczności na Termin
wykonania robót.
4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia
lub zmniejszenia wpływu szczególnego zdarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.
7. Personel i sprzęt Wykonawcy
1) Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ......................................
2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu, iż personel Wykonawcy
zaangażowany do wykonania Umowy, w szczególności Kierownik budowy, będzie osobą, którą
Wykonawca wskazał w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełniania
opisanego warunku udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał
swoje obowiązki na Terenie budowy.
4) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas
obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.
5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uwagi, zastrzeżenia albo wystąpić do
Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, która:
a) wykazuje rażący brak staranności,
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
c) nie stosuje się do istotnych postanowień Umowy
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.
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6) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 5., Wykonawca wyznaczy
odpowiednią osobę na zastępstwo, z zachowaniem warunku określonego w pkt 3.
8. Badania jakości Materiałów i robót
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących
przedmiot Umowy i Materiałów.
2) Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
określonym w Prbud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji
projektowej.
3) Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do
wykonania Umowy.
4) Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z późn. zm.) oraz określonym w Dokumentacji projektowej,
b) posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót
budowlanych,
e) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.
5) Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową
jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia
warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych
Umową.
6) Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót zgodnie z
zasadami kontroli jakości Materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach.
7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:
a) usunięcia Materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 4) niniejszego
ustępu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
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b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań
Dokumentacji projektowej lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu
Umowy.
8) Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni roboczych, ma
prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
9) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, że jakość
Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 4) niniejszego ustępu, niezwłocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.
10) Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni
Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom określonym w pkt 4) niniejszego
ustępu.
11) Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę lub Zamawiającego, na
zasadzie określonej w pkt 19) niniejszego ustępu.
12) W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Materiałów, które nie są zgodne z pkt 4), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić
Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.
13) Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu
ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami
14) Badania określone w Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na
własny koszt.
15) Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy.
16) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urządzenia, personel i Materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót oraz
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane próbki Materiałów przed ich
wbudowaniem na własny koszt.
17) Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.
18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są
wymagane w Dokumentacji projektowej lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem
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wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiałów lub robót, które budzą uzasadnione
wątpliwości, co do jakości.
19) Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami
Dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań ponosić
będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z
wymaganiami Dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych
badań obciążą Zamawiającego.
20) Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atesty oraz deklaracje zgodności na Materiały użyte do
wykonania Umowy.
9. Utrzymanie Terenu budowy
1) Niezwłocznie po przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania
Terenu budowy.
2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu
bezpieczeństwa w/w osób,
b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący
usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do Terminu zakończenia
robót,
d) wykonanie czynności niezbędnych do umożliwienia podłączenia i dostaw mediów oraz
zainstalowanie urządzeń służących do pomiaru zużycia mediów,
e) ponoszenie kosztów związanych z zużyciem mediów do celów związanych z wykonaniem, próbami
i odbiorami robót,
f) ogrodzenie Terenu budowy,
g) oświetlenie Terenu budowy w niezbędnym zakresie,
h) zapewnienie odprowadzenia ścieków z Terenu budowy,
i) utrzymanie porządku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na które oddziałuje
wykonywanie robót.
3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom
przez niego upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu
budowy i do każdego miejsca, gdzie będą wykonywane roboty dotyczące Umowy.
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4) Roboty będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane, w taki sposób, aby nie zakłócać
bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejściach oraz
terenach należących do Zamawiającego lub osób trzecich.
5) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, Sprzęt,
Materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z
Terenu budowy.
6) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z
Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót
budowlanych.
7) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i
przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru
końcowego robót.
8) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 5,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie
zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).
10. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:
a) Dziennik budowy,
b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
2) Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,
b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
c) dokumentacji powykonawczej
11. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich
1) Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i obiektów
inżynieryjnych prowadzących na Terenie budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub
transport i Sprzęt Wykonawcy albo jego Dostawców i Podwykonawców, w szczególności powinien

25

dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu Materiałów
i sprzętu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich.
2) Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy ciężar lub
inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich podlegają zatwierdzeniu
przez właściwy zarząd drogi.
3) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.
12. Procedury bezpieczeństwa
1) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów
oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.
2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.
13. Obsługa geodezyjna
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją Projektową wytyczenie w terenie
wszystkich części robót.
2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące
rejestrowania czynności geodezyjnych.
4) Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia
głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybień, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidłowościach.
5) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonywane przez siebie pomiary.
6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
7) Po zakończeniu robót zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy
Zamawiającemu kopię map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją
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urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w
Mrągowie (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).
8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we
właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.
14. Odpowiedzialność Wykonawcy
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach określonych przepisami KC.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na Terenie budowy
lub w związku z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
3) Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie
odpowiedzialność według przepisów KC, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę
Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia
jest Zamawiający.
4) Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki finansowe z tytułu
jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z Terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
5) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w terminie 5 dni.
15. Naprawa uszkodzeń
1) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie
roboty i Materiały przeznaczone do wykonania robót.
2) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty przed szkodami, które mogą powstać na skutek
niekorzystnego działania warunków atmosferycznych lub wód gruntowych.
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiałach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za
Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawić na własny koszt w sposób zapewniający
zgodność robót i Materiałów z wymaganiami Dokumentacji projektowej, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.
16. Ochrona środowiska
1) Wykonawca w czasie wykonywania Robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy.
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2) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych
oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót,
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed
zanieczyszczeniem.
3) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony
środowiska lub przyrody.
4) Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego lub przejęcia odpowiedzialności z
tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub
przyrody.
17. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów
1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.
2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez
cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.
3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w
ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.
4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w
zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.
5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy
od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
1. Wykonawca zgodnie z ofertą wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące
przedmiot
Umowy:
……
……………….…….
…………………
a
Podwykonawcom
tj
...............................................powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących
przedmiot Umowy:………………………………………………………………….……………………….
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2. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymagana jest
zgoda Zamawiającego.
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych
w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na
zawarcie umowy.
5. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z Dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Umowy, o których mowa w ust. 3, 4, 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
7. Zawierający umowę z Podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.
8. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.
9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna
z treścią umowy zawartej z Wykonawcą w zakresie o którym mowa w ust. 17.
10. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy z Dalszym
Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego Podwykonawcy, zmiany warunków umowy z
Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub
zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4, Zamawiający
jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 7.
11. W sytuacji określonej w ust. 10 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania
płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków
umów do ustaleń określonych w ust. 9 oraz kary umowne.
12. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 20 dni od wystawienia faktury
Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią
składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie
(oświadczenie Podwykonawcy podpisane przez uprawnianą osobę) powinno zawierać zestawienie
kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie
winno być dołączone do protokołu końcowego odbioru robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się
datę uznania rachunku Podwykonawcy.
13. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający zatrzyma
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z kolejnej należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.
14. Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio do umów Podwykonawców z kolejnymi
Podwykonawcami.
15. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy
powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów
określonych w ust. 11, 13 i 14.
16. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 10, 12 i 14
upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców ustaleń niniejszego Rozdziału, aż do odstąpienia od
Umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.
17. Umowa z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie
zaleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej,
Zapytaniu Ofertowym oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o
podwykonawstwo,
6) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy,
b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
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§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie
zasady
konkurencyjności
wynosi:
……………………………..…zł
(słownie
brutto………………………………..........…………………………………………………...……), w tym podatek VAT w
wysokości........%,
co
stanowi
kwotę…………………………………………………zł
(słownie
VAT
………………………………………………………………), wartość przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
wynosi…………………………………….zł. (słownie netto………………………………………………………………………), w
tym: (zgodnie z tabelą formularza ofertowego załącznik nr 1 do ZO, która zostanie wpisana po
wyborze oferty )
2. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy z
zastrzeżeniem zmian umowy o których mowa w §14 Umowy.
3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, w tym koszty materiałów, wyrobów, itp., a także te, które są niezbędne do prawidłowego
wykonania Umowy.
§ 10. Rozliczenia
1. Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Zał. nr 2
do umowy.
2. Rozliczenia za wykonane roboty - zrealizowane (zakończone) elementy Obiektu będą dokonywane
nie częściej niż raz w miesiącu, na koniec miesiąca.
3. W celu rozliczenia robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do 25 dnia
każdego miesiąca:
1) zestawienie wartości wykonanych robót, pomniejszone o zsumowane kwoty za poprzednio
zafakturowane roboty wraz z protokołami odbioru zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

§ 11. Płatności
1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku, wystawianych nie
częściej niż raz w miesiącu, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy na kwoty
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zestawieniu wartości wykonanych robót,
zgodnie z protokołami odbioru robót. Okres rozliczeniowy będzie się kończył 25-tego dnia każdego
miesiąca.
2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu
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względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w
poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o
podwykonawstwo.
3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio
do Zamawiającego.
4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy wezwania.
5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.4 podważających
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust.4 , jeżeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a
Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 5 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej
zapłaty.
7. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
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9. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy
rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust.
1., przedstawione Zamawiającemu wraz:
1) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione
wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,
2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,
3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż
5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez
Podwykonawców,
4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli
roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z
oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.
10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których
mowa w ust. 9, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w
ust. 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy do żądania odsetek.
11. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.
12. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust.11 zawierające
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych,
dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich
wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień
Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
13. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia,
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust.5 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub
jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
14. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadność
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takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.5, a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.
15. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu
odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub usług.
16. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu
opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie
dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o
podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.
17. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do
depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
18. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
19. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości
należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z
wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem
Wykonawcy.
20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic
w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami
określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie
cen określonych Umową.
21. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała
kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.
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22. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich
lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
23.
Wynagrodzenie
należne
wykonawcy
.......................................................................................

będzie

płatne

na

konto:

24. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej,
wystawionej na podstawie protokołu ostatecznego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni
od daty jest otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10%
wartości, o której mowa w §9 ust.1 Umowy.
25. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia
rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

§ 12. Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany
zgodnie z Umową, będzie wolny od wszelkich wad oraz będzie osiągał zakładane w Preambule
rezultaty.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy (każdy z jego
elementów) na okres ....... miesięcy (min. 36 miesięcy wartość zostanie wpisana po złożeniu ofert)
licząc od daty Protokołu Odbioru końcowego robót całego przedmiotu umowy na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjątkiem urządzeń, na które ich
producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji niż określony wyżej – według gwarancji producenta, z
zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okresów gwarancji,
3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady pokrywa się z podstawowym
Okresem Gwarancji i wynosi ........ miesięcy
4. Gwarancja obejmuje w szczególności:
1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie w Przedmiocie Umowy,
3) koszty przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności,
2) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części,
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3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez
Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń,
które wymagają przeglądów serwisowych.
7. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji
użytkowania eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.
8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji obiektu mogą
wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie
mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów
podlegających gwarancji.
9. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu nie będzie się mógł
uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów
podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
10. W przypadku niesporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawcę,
może sporządzić ją Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca.
11. Jeżeli podczas Okresu Gwarancyjnego zostaną wykryte przez Zamawiającego wady, usterki
Wykonawca zostanie poinformowany o tym pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną:
1) Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek w niżej wymienionych terminach:
a) w przypadku awarii i konieczności odłączenia Obiektu z ruchu: do 24 godzin po otrzymaniu
zawiadomienia,
b) w przypadku wystąpienia usterek nie limitujących pracy Obiektu: do 7 dni po otrzymaniu
zawiadomienia,
2) Maksymalny okres dla usunięcia wad lub usterek w Okresie Gwarancji zostanie każdorazowo
określony przez Zamawiającego, na podstawie propozycji Wykonawcy, biorąc pod uwagę konieczny
nakład pracy oraz dostępność części niezbędnych do usunięcia wady lub usterki.
3) Jeżeli w Okresie Gwarancji ten sam element ulegnie 2-krotnemu uszkodzeniu, wówczas
Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wprowadzenia w uzasadnionym, obustronnie
uzgodnionym czasie takich zmian, które wyeliminują występowanie takich uszkodzeń. Jeżeli w
Okresie Gwarancji to samo urządzenie, wyposażenie lub materiał ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu,
wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt, na żądanie Zamawiającego do wymiany
tego urządzenia, wyposażenia lub materiału na nowy, wolny od wad. Jeżeli w Okresie Gwarancji taki
sam element urządzeń, wyposażenia lub materiału ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu, wówczas
Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt, na żądanie Zamawiającego do wymiany wszystkich
tego typu (modelu) urządzeń, wyposażenia lub materiałów na inne, o jakości gwarantującej
niezawodną pracę Obiektu.
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12. Zamawiający będzie prowadził w całym Okresie Gwarancji księgę gwarancyjną Obiektu
zawierającą między innymi informacje dotyczące zgłaszanych usterek, przeprowadzonych napraw.
Księga ta będzie udostępniana Wykonawcy w razie potrzeby.
13. Jeżeli Wykonawca nie wypełni swoich obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji,
Zamawiający ma prawo bez upoważnienia sądowego zlecić wykonanie naprawy innej firmie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy,
14. Okres Gwarancji będzie przedłużony w niżej określonych sytuacjach:
1) jeżeli wykonywane będą naprawcze prace gwarancyjne wymagające odłączenia Obiektu dłuższego
niż wynikający z gwarantowanej jego dyspozycyjności, Okres Gwarancji wydłuży się o okres
odłączenia Obiektu,
2) dla urządzeń, wyposażenia lub ich elementów nowych lub wymienionych, a także w przypadku ich
istotnej naprawy Okresy Gwarancji określone w niniejszym paragrafie będą biegły od początku.
15. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i
Zamawiającego.
16. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
17. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek
Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub
rękojmi.
18. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający
umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.
19. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących firmę,
4) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego,
5) ogłoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu działalności.
21. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie Odbioru końcowego,
jako załącznik do protokołu.
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§ 13.Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §3 ust. 1 niniejszej
Umowy, w szczególności:
1) Wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania,
2) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na
okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,
3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w Umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy,
4) Zamawiający uzyska zgodę instytucji wdrażającej lub innego organu na wydłużenie terminów
realizacji projektu, w tym zakończenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dłużej
niż o 2 miesiące.
5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z
technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,
b) klęski żywiołowe
– fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6) opóźnienia w przyłączeniu obiektu do sieci przez gestorów mediów, powstałe z przyczyn
nieleżących po stronie Wykonawcy,
7) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w
Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju
robót mających wpływ na Termin wykonywania robót fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w
Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,
8) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
9) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich
zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli
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opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
10) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę,
11) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
12) działania siły wyższej , mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
13) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
14) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w ZO, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
15) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w Dokumentacji projektowej
oraz ZO warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
16) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
17) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §14 niniejszej Umowy,
18) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.,
19) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji,
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

pożyczki,

środków

kredytowych

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę
sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku:
1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w
§14 niniejszej umowy,
2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,
3) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
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archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków Terenu
budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektów budowlanych,
5) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
6) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością
wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
7) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
8) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów
charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw,
9) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urządzeń i
wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów
technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla
danego urządzenia lub wyposażenia,
10) wycofania z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na rynku
Materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji projektowej, spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiałów lub urządzeń,
11) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
12) Ograniczenie zakresu zamówienia: może zostać dokonane przez Zamawiającego, bez skutków
finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku:
a) zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego,
b) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z rozwiązaniami określonymi w przyjętym
zakresie, jest niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego,
c) wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu
prawidłowej realizacji przedmiotu.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, wynagrodzenie określone w §9 ust. 1
zostanie pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedłożonym przed
podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robót Wykonawcy przysługiwało będzie
wynagrodzenie z tytułu robót już wykonanych oraz materiałów i urządzeń zgromadzonych na terenie
budowy na poczet realizacji robót podlegających ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na
podstawie inwentaryzacji tych robót, materiałów i urządzeń dokonanej na terenie budowy.
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13) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.
14) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
15) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż
5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane i jednocześnie jest mniejsza od 15%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
16) zmiana zasad dokonywania odbioru robót lub poszczególnych ich elementów, jeśli nie spowoduje
to zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
17) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy
lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji
niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,
18) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 13) i 14), zmiany postanowień umownych nie mogą
prowadzić do zmiany charakteru umowy.
5. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe
Terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia Terminu zakończenia realizacji przedmiotu
Umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być
szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1).
6. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu
wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich
zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa
robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.
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7. Zamawiający ma możliwość przedłużenia Terminu realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
nieleżących po stronie Wykonawcy.
8. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
9. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na
podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3
i §14 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany
jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
10. Wniosek, o którym mowa w ust.8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później
niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.9,
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany
Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.
13. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 9, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w
ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej
żądanie zmiany.
14. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o której mowa w ust.11 i udostępnienia na żądanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego jej kopii.
15. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 9 wraz z
informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i
przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji żądania zmiany.
16. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
17. Nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
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1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana
numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
5) zmiany podwykonawcy.
§ 14. Roboty zamienne
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją projektową,
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień Odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu
Umowy.
2. Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań
materiałów konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji
projektowej, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w dniu zawarcia Umowy.
3. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian
rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w
Dokumentacji Projektowej - o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są
spowodowane w szczególności:
1) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych,
2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji (np.
materiałów eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające
uzyskanie lepszej jakości robót lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy,
3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy.
4. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu
konieczności (wykonania robót zamiennych)”, który powinien zawierać: zakres robót zmiennych,
uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy
wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót określonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora
projektu.
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5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogą być
jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
6. Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone w kosztorysie
ofertowym.
7. Płatności za roboty zamienne odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiającego „Protokołu konieczności (wykonania robót zamiennych)”, o którym mowa w ust.4
niniejszego paragrafu oraz wg zasad określonych w §10 i §11 Umowy.
8. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę oprócz informacji określonych w ust.3
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sporządzony projekt zamienny zawierający opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami.
9. Wykonanie robót zamiennych Strony zobowiązane są potwierdzić w formie pisemnego aneksu.
10. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane wg zasad określonych w §5 niniejszej Umowy.
11. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia
określonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy.
12. W przypadku wprowadzenia robót (Materiałów) zamiennych powodujących zmniejszenie
wartości robót danego elementu robót, a odpowiadających elementom zawartym w szczegółowym
kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie
pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
elementu zamiennego wg następujących wskaźników cenotwórczych: przyjęte do kosztorysowania,
w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym Zał. nr 1 do niniejszej umowy tj.:
1) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,
2) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/,
3) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4) wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości Materiałów /M/
13. W przypadku robót zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego elementu
robót, a nieodpowiadających opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy
między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg
następujących zasad Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny
jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen
Materiałów, Sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana jako średnie) za okres ich
wbudowania oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena
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jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu Zamawiający wprowadzi korektę.
14. Oprócz przypadków określonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany
Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 PrBud,
3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
4) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
6) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
§ 15. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:
1) wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego
odpowiedni termin do ich usunięcia;
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dodatkowego
wezwania,
3) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie Terminu
zakończenia robót,
4) dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego,
5) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, bez zgody Zamawiającego,
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6) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej
brutto,
7) zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy,
8) nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 7 dni od dodatkowego
wezwania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
9) w razie konieczności:
a) 2 - krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o
Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone
Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu przez Wykonawcę.
4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza
30 dni;
2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu Protokołu odbioru przekracza 30 dni;
3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według Protokołu odbioru i załączonego do niego
zestawienia wartości wykonanych robót i faktury w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z
wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar
umownych,
4) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie w
wykonywaniu robót trwa dłużej niż 60 dni,
5) Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego w
wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania,
6) Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczeni o
odstąpieniu przez Zamawiającego.
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§ 16. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i
zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego,
urządzenia, Materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie zgłoszenia w tym
terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu
od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiały i urządzenia, niestanowiące własności
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do
dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój
dozór Terenu budowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji
projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót na swoje ryzyko
i koszt.
7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
8. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego,
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu
na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury,
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót
według stanu na dzień odstąpienia.
9. Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
10. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku,
inwentaryzacja robót i wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.
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11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione Materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny obiekt.
12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała
odstąpienie od Umowy
§ 17.Kary umowne
1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za zwłokę w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót a faktycznym
dniem zakończenia robót,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad,
3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% Ceny
ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych do
dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas
wykonanych,
4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00
zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców,
5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokości 500,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu
zapłaty do dnia zapłaty,
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00 złotych za każdy nieprzedłożony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokości 1000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie robót budowlanych lub dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 złotych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,05% Ceny ofertowej brutto,
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10) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysokości
1% Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,
11) w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z
Umowy, w szczególności naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad
bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary
umownej w wysokości 500,00 złotych, za każde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy,
12) Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od
dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody na
zasadach ogólnych, jeżeli wartość kary umownej jest niższa od poniesionej szkody.
3. Określone w ust. 1-2 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. W przypadku ich
naliczenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faksu lub e-mail podany w
§18 ust. 1 pkt 2 Umowy, potwierdzonego na piśmie drogą pocztową, o przyczynach naliczenia i
wysokości kary umownej oraz wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10%
Ceny ofertowej brutto,
2) za nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez
Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki,
3) za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem Umowy zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
6. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelności wynikających z
faktur wystawionych przez Wykonawcę.
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu Umowy lub innych
zobowiązań wynikających z Umowy.
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
9. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych
terminów.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy lub zabezpieczenia
należytego wykonania umowy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze.
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§ 18. Sposób komunikowania się Stron
1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) Zamawiającego
……………………………………..
2) Wykonawcy
........................................
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .........................................
2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie,
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.
4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i
będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane
zgodnie z postanowieniami ust.1.
§ 19. Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się
rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory
będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają
formy pisemnej.
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miły zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 - Szczegółowy kosztorys ofertowy
Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
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