Załącznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

UMOWA NR ……………………………………………………
o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
zawarta w dniu …………….. 2021 roku w Pabianicach pomiędzy
1. Miastem Pabianice z siedzibą: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731196-27-56, REGON 472057715, które reprezentuje Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta Pabianic,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pabianic,
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………….………………. NIP: ………….., REGON: ………………, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego w trybie podstawowym – wariant I, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się zaprojektowania i wykonania robót budowlanych
określonych jako przebudowa przejść dla pieszych w Pabianicach - w następujących lokalizacjach:
a) …………………………………………………………………………..,
b) …………………………………………………………………………..,
c) …………………………………………………………………………..,
d) …………………………………………………………………………..,
e) ………………………………………………………………………….. .
2. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę wszelkich
robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy, a tym samym
obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte Programem
Funkcjonalno-Użytkowym, a dotyczące Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie roboty tymczasowe
nie wskazane wprost w tym Programie.
3. Do zakresu prac projektowych należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa
uzgodnień i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych czynności
niezbędnych do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych.
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4. Przez roboty tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały i urządzenia zarówno
przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a niezbędne w procesie
budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad, w szczególności takie jak zabezpieczenia
tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy,
tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty
zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie
zaplecza. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie
szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy a w szczególności w czasie okresu zimowego,
który trwa od 15.10.2021r do 15.04.2022r (zimowe utrzymanie dróg).
5. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Programem
Funkcjonalno-Użytkowym, postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wymogów BHP i doborem
organizacji i sposobu realizacji umowy bez wprowadzania nadmiernych zakłóceń oraz z uzyskaniem
wszelkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń (w tym przygotowaniem dokumentów niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na użytkowanie), a także wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej
Umowy ze strony Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz miejscem
prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane.
8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu bieżącej weryfikacji ilości
wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji robót w sposób umożliwiający
przypisanie konkretnych robót do danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
9. Pierwszeństwo dokumentów kontraktowych określa się następująco:
1) niniejsza Umowa wraz z załącznikami,
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz wyjaśnieniami udzielonymi w toku postępowania
przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy.
10. Przedmiot umowy świadczony jest na rzecz Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
1. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy są następujące:
1) Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę
wszelkich uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji
administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie do
zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego (całość projektów) oraz
opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie 154 dni od podpisania umowy,
2) wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację
projektowo – kosztorysową zakończone przygotowaniem dokumentacji powykonawczej- w
terminie ...... dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania etapu opisanego w
pkt. 1)
Za zakończenie realizacji zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego
robót budowlanych.
3) oraz zgodnie z kamieniami milowymi określonymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
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2. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z
Zamawiającym szczegółowego (do okresów tygodniowych) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
w rozbiciu na elementy projektowania i robót oraz terminy realizacji.
3. Zamawiający może wnieść uwagi do złożonego harmonogramu, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni
od dnia jego otrzymania. Uwagi te są wiążące dla Wykonawcy i muszą zostać uwzględnione w treści
Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.
4. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go powołany przez Zamawiającego Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiający. Zamawiający może również skorzystać z uprawnienia określonego w §
16 ust.4. pkt 5) Umowy. Wartości poszczególnych części i elementów określonych w harmonogramie
powinny odpowiadać rzeczywistej wartości robót. W harmonogramie zostaną określone kamienie milowe
wskazujące daty zakończenia poszczególnych etapów projektowania, części lub elementów Przedmiotu
Umowy lub też osiągnięcia określonego zaawansowania rzeczowo-finansowego.
5. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, może zostać dokonana przy pisemnym uzgodnieniu
Stron Umowy pod rygorem nieważności (wyjąwszy termin końcowy, którego zmiana wymaga aneksu).
6. Za datę zrealizowania umowy uznaję się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
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2.

3.
4.
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6.

§ 3. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy brutto wynosi ……………………………. PLN, w tym:
kwota netto: ………………. PLN (słownie: ………………………),
podatek VAT: : ………………. PLN (słownie: ………………………).
W podziale na część projektową oraz wykonawczą przedstawia się to następująco:
a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wynosi brutto:
………………..…… zł, (słownie: .............................................................),
b) wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane wynosi brutto: ………………..…… zł, (słownie:
................ ................................................).
Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte, a niezbędne do zaprojektowania i wykonania
Przedmiotu Umowy i usunięcia wad, obejmujące w szczególności wszelkie prace przedprojektowe i
projektowe wraz z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji, koszty badań geologicznych i opracowania
dokumentacji geologicznej, koszty uzgodnień, opinii i warunków technicznych, koszty pozwoleń, roboty
przygotowawcze, porządkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót i
terenu przyległego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
terenu robót), transport materiałów na miejsce robót, utylizacja materiałów, organizacji ruchu, prace
związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi
technologiczne itp.
W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac (zadań)
niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wraz z oddaniem dokumentacji projektowej przedłoży kosztorys pomocniczy wskazujący
sposób kalkulacji ceny ryczałtowej
Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w ust. 4, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego
w zakresie robót budowlanych (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże)
z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w
zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o którym mowa w ust. 4, należy wykonać jako szczegółowy zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
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kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym.
7. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do rozliczeń:
1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy;
2) robót dodatkowych (uzupełniających) zleconych aneksem na podstawie art. 305 w zw. z art. 214 ust.
1 pkt. 7 ustawy pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).
3) robót zamiennych, przez które rozumie się sytuację jednoczesnej rezygnacji określonych zakresów
robót (pkt 1) i zastąpienia ich innymi nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej (pkt 2).
4) rozliczenia wykonanych zadań.
5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w § 18a umowy.
8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 2) lub 3) nie były objęte
kosztorysem, o którym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady:
a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę
wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie o którym mowa w ust. 7;
b) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na
fakturze występuje) + Kz j. jednak w wysokości nie wyższej niż 5 % średniej ceny z aktualnego w dniu
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.
c) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o którym mowa w
ust. 7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z
okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie
Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie
będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani zysk);
d) Do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując kolejność jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.
9. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane będą w
wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu ogólnego
lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których
wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem
ryczałtowym.
10. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 9 może nastąpić jedynie na podstawie
protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót
dodatkowych.
11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
12. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.
13. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej
przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą
stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
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Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.
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§ 4. Warunki płatności
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w częściach, według zakończonych elementów robót w
ramach poszczególnych etapów inwestycji (zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem RzeczowoFinansowym), do wysokości kwot ujętych w Formularzu cenowym. Wykonawca ma prawo wystawienia
faktur częściowych do maksymalnej wysokości 90% umówionego wynagrodzenia. Faktura końcowa
zostanie wystawiona w kwocie odpowiadającej różnicy kwot wystawionych faktur częściowych i
umówionego wynagrodzenia.
Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez wskazanego przedstawiciela
Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego Protokoły Odbioru Częściowego, a dla płatności
końcowej Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz ewentualne inne dokumenty wymagane
Umową lub przepisami prawa, w szczególności szkice geodezyjne i dokumentacja powykonawcza.
Protokół musi zostać podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Odbiory jednostronne przez
Wykonawcę są wykluczone w każdym wypadku.
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót
budowlanych. W przypadku faktury końcowej warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego
wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dowodów zapłaty wynagrodzenia
ujawnionym na zasadach opisanych w ustawie Pzp oraz treści przedmiotowej umowy podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, jak również
oświadczeń podwykonawców o braku jakichkolwiek wierzytelności wynikających ze zrealizowanych robót
budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa
powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
Wystawienie faktur częściowych następuje na kwoty wskazane w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności bez
wymaganych dokumentów, będą zwracane bez obowiązku płatności. W przypadku, o którym jest mowa w
zdaniu poprzednim Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy,
żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury. Termin płatności faktury, w opisanej
sytuacji, będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.
Faktury wystawione będą na:
– nabywcę: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,
– odbiorcę: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
Faktury płatne będą w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionych faktur wraz z Protokołami Odbioru Częściowego i Protokołem Odbioru Końcowego dla
płatności końcowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczególności odnoszącymi się do
Podwykonawców. Należność Wykonawcy płatna będzie w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na
rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze.
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego zawartego
na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku
od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn.zm.). Zamawiający będzie realizował płatności z
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zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o
którym mowa w zdaniu poprzednim. Przekazanie faktury winno nastąpić najpóźniej na 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem płatności. W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności,
wskaże rachunek bankowy zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie
termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego
w/w wykazie.
Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
Zamawiający, działając na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz w związku z ś 1 Rozporządzenia Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania służącego do przesyłania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraża zgody na przesyłanie za
pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2
pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
Środki na realizację niniejszej umowy zabezpieczono w budżecie Miasta Pabianice – Referatu Inwestycji
Miejskich na rok 2021 i 2022 w dz. …., rozdz. …….., § ….. zad. ………………….
Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy. Potrącenie dokonane przez Wykonawcę z wierzytelności Zamawiającego
wymaga zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje się zasady określone w § 7
Umowy.
Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w formie ……………………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwotę: ……………… złotych (słownie: ……………………..)
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar
umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało
moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z
zabezpieczenia.
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6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego robót dla każdej z części.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30%
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie:
……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną
lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją
ważność na czas określony w umowie.
9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę
pisemnego wezwania do zapłaty.
12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy -stanowiącym załącznik
do umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na
okres wynikający z aneksu do umowy.
14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki
Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z późn. zm.).
§ 6 Solidarna odpowiedzialność*
1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za
jej wykonanie.
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2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących
wspólnie Umowę.
3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do niniejszej Umowy stanowi
umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy, cel gospodarczy do realizacji, którego się
zobowiązali, sposób ich współdziałania oraz zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
zasady płatności, a także wskazanie Lidera spośród członków konsorcjum wykonawcy.
4. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego
z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.
5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Liderem, ze
skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum; jednak Zamawiający ma prawo zmiany
członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie
tego wymagała sprawna realizacja kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia
upadłości lub zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców; taka
zmiana nie będzie uważana za zmianę Umowy.
6. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego w szczególności za
zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, koszty wykonania zastępczego lub zastępczego zatrudnienia
członków personelu.
* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie Umowę

1.

2.

3.

*

§ 7. Podwykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej integralną
część niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w
zakresie:
1) ……………………………………………………………… ,
2) ……………………………………………………………… ,
3) ……………………………………………………………… ,
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).*
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia lub
termin wynikający z harmonogramu o którym mowa w § 2 umowy,
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy
(podwykonawcom).
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących
podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,
6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 ust. 2 umowy,
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej odpowiednio wymagania o
których mowa w § 11 ust. 1 pkt 30 i 31 umowy,
8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę wynagrodzenia
wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy,
9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za
wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu
odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o
których mowa w ust. 3 umowy.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1
Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50.000,00 złotych brutto.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych,
realizowanych przez podwykonawców.
Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i
jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego
własnych pracowników.
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17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, jeżeli
doprowadzi do opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z
przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych
za opóźnienie z winy wykonawcy
18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt
Wykonawcy.
21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych
lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu
budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają
postanowienia niniejszej Umowy.
22. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich
podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu
zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych
daną fakturą wykonawcy oraz kserokopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kserokopią
dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
23. Terminy płatności faktur rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących
przesłanek:
1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną
odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami
budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i
dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę
uregulowane wraz z kopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kopią dowodu zapłaty
faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - w zakresie robót objętych daną
fakturą wykonawcy,
2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz
z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za
wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy,
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stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą
wykonawcy.
24. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę.
25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

§ 8. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do realizacji robót w terminie 3 dni roboczych od
wystąpienia Wykonawcy w którym przedstawi prawomocne zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę,
powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie strony.
2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru prawidłowo wykonanych robót, stanowiących Przedmiot
Umowy oraz do terminowej zapłaty wynagrodzenia.
3. Zamawiający zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

1.

2.
3.

4.

§ 9. Nadzór nad projektowaniem i robotami
Nadzór nad robotami, stanowiącymi Przedmiot Umowy:
1) z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie Kierownik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Pasa
Drogowego Zarządu Dróg Miejskich, który może ustanowić inspektorów nadzoru inwestorskiego
odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywaniem robót w ramach umowy;
2) z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie: Kierownik Budowy: …………………………………….
Zmiana osób / podmiotów wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy.
Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwa, zgoda, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności
ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamówienia, włącznie z odpowiedzialnością za błędy,
zmiany, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.
W razie niepowołania lub tymczasowego nie powołania inspektora nadzoru inwestorskiego, a także w
razie odstąpienia od umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego, jego funkcje pełni Zamawiający.

§ 10. Projektowanie
1. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym
oraz pozostałych częściach SWZ.
2. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia:
1) Zespół Projektowy, w skład którego wchodzą:
Lp.

Stanowisko/funkcja

przy

realizacji Imię i nazwisko
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przedmiotu zamówienia
1.
2.
3.
4.
Ww. osoba stanowi minimalny skład Zespołu Projektowego Wykonawcy.
2) inni pracownicy lub specjaliści wspierający Zespół Projektowy, których funkcje i zadania zostały
szczegółowo określone w SWZ.
3. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności zastąpienia którejkolwiek z osób
wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie
uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego.
4. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby nie mogą być niższe od kwalifikacji
i doświadczenia personelu wymaganego wg zapisów SWZ.
5. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób
personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich
obowiązków wynikających z umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące.
§ 11. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą wiedzę, środki oraz doświadczenie, które są niezbędne do
należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie z zachowaniem
należytej staranności przewidywanej dla podmiotu trudniącego się profesjonalnie świadczeniem usług
objętych przedmiotem niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespołu projektowego o składzie i kwalifikacjach
określonych w ofercie;
2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych wykwalifikowanych osób
zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) przekazywania Zamawiającemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportów (w terminie do
15. i 30. dnia danego miesiąca) o postępie prac projektowych;
4) przekazywania Zamawiającemu Raportów Miesięcznych z postępu robót w terminie 5 dni roboczych
po zakończeniu danego miesiąca, którego raport dotyczy.
5) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, minimum na 3 dni robocze przed wyznaczonym
terminem obrad, narad, spotkań wszelkich opracowań, rysunków i innych materiałów dotyczących
przedmiotu umowy;
6) niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych etapów lub całości Umowy;
7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokołów z wszelkich
spotkań, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy uwzględnienia uwag do
protokołu;
8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prośbę własną lub
żądanie Zamawiającego oraz sporządzania protokołów z tych spotkań oraz przekazywanie ich na
bieżąco Zamawiającemu, w terminie max. 3 dni robocze, licząc od dnia, w którym odbyły się narady,
spotkania, posiedzenia;
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9) uzgodnienia z Zamawiającym podziału na stanowiące pod względem technologicznym i użytkowym
samodzielną całość części dokumentacji projektowej;
10) uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich rozwiązań
oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wszystkich rozwiązań zamiennych;
11) ochrony znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze prowadzonych robót przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na własny koszt;
12) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporządzenia dokumentacji
powykonawczej;
13) w przypadku otrzymania pełnomocnictwa, na jego podstawie, do występowania przed organami
administracyjnymi w celu składania zawiadomień, zgłoszeń, oświadczeń i dokumentów związanych z
prowadzeniem i zakończeniem zadania inwestycyjnego oraz do uzyskania pozwolenia niezbędnego
do realizacji i użytkowania inwestycji (pozwolenie na użytkowanie uzyska Zamawiający na podstawie
kompletnej dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę),
14) zorganizowania, utrzymania w należytym porządku oraz zlikwidowania po wykonaniu robót
budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych organizacji ruchu;
15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajęciu;
16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robót i materiałów tam zgromadzonych przed dewastacją i
dostępem osób postronnych;
17) realizowania dostawy materiałów i urządzeń, łącznie z transportem i przechowaniem;
18) stosowania wyrobów budowlanych posiadających dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r., gwarantujących wymaganą trwałość wykonanych robót;
19) przed wbudowaniem materiału / urządzenia przedstawiania Zamawiającemu wniosku o jego
akceptację wraz z dowodami zgodności z wymaganiami;
20) skutecznego powiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu
z wyprzedzeniem min. 3 dni, umożliwiając ich odbiór przez personel Zamawiającego;
21) zapewnienia wywozu i utylizacji odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami;
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach; Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności
poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.
22) przedstawiania na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, wszelkich informacji, dokumentów i
wyjaśnień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
23) po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania i nawierzchni lub
urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robót budowlanych;
24) pokrycia ze swoich środków finansowych wszelkich zniszczeń i szkód wynikłych z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy;
25) przekazania Zamawiającemu zrealizowanej inwestycji, łącznie z dokumentami umożliwiającymi
użytkowanie wybudowanych obiektów (np. protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, prób,
pomiarów, testów);
26) przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych do złożenia zawiadomienia o
zakończeniu budowy Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w terminie 3 dni od
dokonania odbioru końcowego;
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27) prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający użytkownikom i właścicielom
nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy dostęp do nieruchomości;
28) dostosowania organizacji robót do wymagań władz administracyjnych oraz do uzasadnionych
wymagań użytkowników i właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy;
29) zapewnienia Zamawiającemu możliwość uczestniczenia we wszelkiego rodzaju odbiorach,
spotkaniach i naradach dotyczących zamówienia;
30) dostarczenia Zamawiającemu pełnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,
wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru; dokumenty należy przekazać protokolarnie, w tym
geodezyjną mapę powykonawczą wraz z kopią wniosku do właściwego ośrodka geodezji zaopatrzoną
w potwierdzenie złożenia wniosku,
31) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w dokumentacji
technicznej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. osób wykonujących prace fizyczne przy realizacji
robót budowlanych (w tym operatorów sprzętu, kierowców) i prace fizyczne instalacyjno-montażowe
objęte zakresem zamówienia oraz prace techniczno-obsługowe na etapie projektowania, na cały
okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą
wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w
postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyższy obowiązek zatrudnienia osób dotyczy
także podwykonawców, z których pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji Umowy;
32) na żądanie Zamawiającego, udokumentowania zatrudniania osób wymienionych w pkt powyżej
poprzez przekazane w terminie 7 dni od daty wezwanie oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Wykonawca zobowiązany jest do
informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących
ww. czynności nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
33) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów i
wyrobów budowlanych wniosek materiałowy wraz z niezbędnymi dokumentami (atesty itd.) w celu
jego zatwierdzenia. Materiały i wyroby budowlane użyte do Wykonania zadania muszą być
w I gatunku jakościowym i wymiarowym oraz posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane
prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami;
34) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu;
35) zapewnienia Zamawiającemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglądu do dokumentów, w tym
dokumentów finansowych, związanych z realizowaną umową.
§ 12. Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu GWARANCJI JAKOŚCI na projekt, wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane materiały i urządzenia na okres ………..† miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego.

†

Długość gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy
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2. Okres RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na cały zakres przedmiotu zamówienia wynosi wolą stron ………..
miesięcy .
3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że
wykonane roboty budowlane są wolne od wad.
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane,
instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu
określonego gwarancją.
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
6. W przypadku wystąpienia wad objętych odpowiedzialnością wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o
wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiający ma
prawo wyznaczyć dłuższy termin usunięcia wady na wniosek wykonawcy.
7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo
dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, a następnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.
9. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
11. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace
powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym.
12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady
nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich
wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały
w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.
14. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,
4) wszczęciu postępowania upadłościowego,
5) ogłoszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu działalności
15. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezpłatne czynności
przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie gwarancji.
16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego rozpoczynając od
roku następującego po dacie końcowego odbioru robót, przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nie
później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji wskazanego w ofercie wykonawcy i objętego
kryterium oceny ofert. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarządzającego Projektem) oraz Wykonawcy.
Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas
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17.

18.

19.

20.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia
stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją
wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu
z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest
niemożliwe.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może zlecić usunięcie
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane
w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 18
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od
dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Niezależnie od okresowych przeglądów gwarancyjnych wykonawca powinien wykonać ocenę zgłoszeń
gwarancyjnych zamawiającego w przypadku ich skierowania do wykonawcy w związku z podejrzeniem
wystąpienia roszczeń gwarancyjnych zamawiającego – na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.
§ 13. Autorskie prawa majątkowe
Wszystkie powstałe w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja projektowa będą stanowić
wyłączną własność Zamawiającego, a autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione na Zamawiającego
na polach eksploatacji określonych poniżej z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy lub
odbioru poszczególnych części Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majątkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Ilekroć jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji należy przez to rozumieć w szczególności
prawo do:
1) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci lokalnej
Zamawiającego;
2) korzystania z utworu przez Zamawiającego;
3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian;
5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną i wizualną;
7) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a
także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet;
8) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.
Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Zamawiającemu.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania Zamawiającego.
Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi
się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich)
autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu,
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decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem
korzystania z utworu.
7. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy i rozporządzania nimi w
zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.
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§ 14. Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności
cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne
brutto wynikające z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli
wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7
dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych
w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.
Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1.
W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie
przekaże Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w
całości Wykonawcę.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 7 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez
okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia realizacji umowy (klauzula rozruchu
próbnego).
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 7
obejmującej okres wskazany w ust. 8.
W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 9, Zamawiający nie
przekaże Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust. 10, będzie
traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

§ 15. Odbiory
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór dokumentacji projektowej;
2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;
3) odbiór częściowy
4) odbiór końcowy
5) odbiór gwarancyjny
6) odbiór pogwarancyjny
2. W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowej:
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1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z
uzyskanymi pozwoleniami w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru
dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w dacie podpisania
protokołu odbioru dokumentacji projektowej.
2) dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół odbioru dokumentacji
projektowej
3) dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej umożliwia Wykonawcy
przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z
zastrzeżeniem § 2 ust. 7 umowy.
W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu:
1) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza
wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego –
właściwego dla danej branży;
2) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego
sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
Odbiór częściowy robót jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz w
obecności Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania części robót budowlanych po
przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Odbiory częściowe (odbiory
etapów robót) dokonywane będą po zakończeniu Okresów Rozliczeniowych i będą podstawą wystawienia
faktur częściowych za Okresy Rozliczeniowe
Po zakończeniu robót przeprowadzony zostanie odbiór końcowy. Odbiór końcowy będzie stanowił
podstawę do wystawienia końcowej faktury VAT.
Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli Przedmiot Umowy będzie niegotowy do
odbioru lub jeżeli nie otrzyma wymaganych dokumentów.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – na podstawie
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w terminie maksymalnie 14 dni,
zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie prac odbiorowych nastąpi najpóźniej w 7 dniu roboczym
od licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
następujące dokumenty w trzech egzemplarzach:
1) dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzoną przez Kierownika Budowy i Projektanta, wraz z
oświadczeniem Kierownika Budowy; dokumenty należy przekazać protokolarnie, w tym geodezyjną
mapę powykonawczą wraz z kopią wniosku do właściwego ośrodka geodezji zaopatrzoną w
potwierdzenie złożenia wniosku,
2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o braku wymagalnych należności i o kwocie wynagrodzenia
pozostałego do zafakturowania oraz dowody zapłaty.
Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie
ujawnionych wad.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór.
Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu podpisanego
przez Strony, pod rygorem nieważności.
Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający, wg własnego uznania:
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1) może odmówić odbioru, w szczególności jeżeli wady są istotne,
2) może dokonać odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad w okresie rękojmi,
3) może dokonać odbioru częściowego, odmawiając odbioru w pozostałej części.
Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający może odebrać Przedmiot Umowy, jeżeli jest on
zasadniczo zgodny z Umową i dokumentacją techniczną, a do wykonania pozostały jedynie drobne i
niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiający określi termin wykonania tych prac w okresie rękojmi.
Postanowienia Umowy dotyczące wykonawstwa zastępczego w razie wad oraz kar umownych stosuje się
odpowiednio.
Obowiązek pieczy i ryzyko związane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że pozostawienie
jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji
Umowy nie oznacza przejścia obowiązku pieczy i ryzyka na Zamawiającego.
W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych:
1) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w
okresie rękojmi lub gwarancji jakości
2) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po usunięciu
wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji
3) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub
gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w ppkt 1) i 2), co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy
odbioru końcowego, przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy
gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od
tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie
później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego
strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak.
W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
1) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy potwierdzeniu
usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji;
2) odbiór pogwarancyjny odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 15 dni po upływie terminu rękojmi i
gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiający;
3) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru
pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po
usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących
usuwania wad.
§ 16. Odstąpienie od Umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach
2) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,
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3) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 30
dni,
4) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów ubezpieczenia,
o którym mowa w § 14 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach wynikających z umowy
5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.
W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od
umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.
2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło
odstąpienie od umowy.
3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów według
stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do
realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za
które odpowiada Zamawiający
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, zgłosi do
odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające.
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i
własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić go najpóźniej w
terminie wskazanym przez Zamawiającego,
7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty 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.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen
na dzień 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 nienadające się do
wbudowania w inny obiekt.
W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6,
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.
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W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie
w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 11 zorganizować
usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez
Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
W terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, 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
lub rachunku.
W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez
Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych
zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 4 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen
na dzień 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 nienadające się do
wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.
W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków
wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami
wykonawcę.

§ 17. Kary umowne
1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych bezpośrednio z
ceny zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub
innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do
zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń
Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od
Wykonawcy.
2. Powiadomienie o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ……………………….,
b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ……………………………….
3. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 jest:
a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości
zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 2 lit. b)
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4. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar umownych:
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy;
2) za opóźnienie w usunięciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1%
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od
ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usunięcie wad;
3) za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,
5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia w jej
zapłacie,
6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10.000,00 PLN za każdy
przypadek,
7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokości 10.000,00 PLN za każdy przypadek,
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1
% kwoty określonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy
9) za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bez zawartej i
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 15.000,00 PLN za każde zdarzenie
10) za naruszenie obowiązku zatrudnienia określonych w umowie osób na podstawie umowy o pracę lub
nieprzedstawienie dowodów zatrudnienia – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy przypadek, przy czym
kara może być ponawiana;
11) za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji – 500,00
PLN za każdy dzień opóźnienia;
12) za naruszenie obowiązku wynikającego z § 11 ust. 1 pkt 2) – 2.000,00 PLN za każdy stwierdzony
przypadek, przy czym kara może być ponawiana
13) za nieprzestrzeganie przepisów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planem BIOZ – 1.000
PLN za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara może być ponawiana.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do
maksymalnej wysokości 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy.
§ 18. Zmiany Umowy
1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) w zakresie terminu wykonania umowy:
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a. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej; wydania decyzji administracyjnych
lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów;
nieprzewidywalnych (tj. niemożliwych do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę) lub
niekorzystnych warunków atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych uniemożliwiły
wykonywanie niniejszej umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy
wynikającej z tych okoliczności i w okresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie robót,
b. przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji
istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w dokumentacji
technicznej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych
okoliczności,
c. przestojów spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
uniemożliwiających prowadzenie projektowania lub robót – o liczbę dni oczekiwania na
dostarczenie rozwiązania przez Zamawiającego,
d. gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczególnych mediów przekraczają terminy
ustawowe i nie wynikają one z okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia
terminów ustawowych,
e. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikają one z
okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia terminów wynikających z przepisów
prawa,
f. odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego
ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych i nieprzewidywalnych warunków
fizycznych, to jest takich warunków podpowierzchniowych lub hydrologicznych, które są
niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę, zarówno o charakterze
naturalnym, jak i stworzonym przez człowieka, wliczając skażenie gruntów, znacząco odmienne
warunki geologiczne lub wystąpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,
g. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w
przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących - ze względów
technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych,
stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni
kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie
terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;
h. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w
przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne
od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w
życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i
administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
i. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w
przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o ile
żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
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odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub
zakazano prowadzenie robót budowlanych,
j. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w
przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę
dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym okres usuwania kolizji obejmuje też okres
uzyskania niezbędnych projektów, decyzji, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych – o ile
usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
k. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w
przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej
załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych,
stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia
nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych
organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,
l. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w
przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz
samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile
oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym
przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi
oczekiwania oraz w przypadku zmiany umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a innym niż
Wykonawca podmiotem, w tym Instytucją Zarządzającą, w szczególności zmiany postanowień
umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację
przedmiotu umowy
m. przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
n. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia
stron umowy,
o. przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót
stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i nieruchomych wymagających zabezpieczenia –
o czas niezbędny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ
na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy;
p. przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) może nastąpić w
przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu wybór wykonawcy zamówienia
publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie będzie trwało 40 dni (od dnia wszczęcia do
dnia wyboru oferty). Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania
umowy o ilość dni trwania postępowania ponad zakładane 40 dni.
2) w pozostałym zakresie związanym z realizacją umowy:
a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
stwierdzenia, że roboty ujęte w PFU nie są niezbędne do wykonania
b) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub materiałowych
wynikających z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia robót na wniosek Wykonawcy lub
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Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest
równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU.
c) zmiany osób pełniących funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniały
warunki udziału i kryteria oceny ofert, jakie były określone dla tej osoby w ramach postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
d) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia zmianie ulegną przepisy
podatkowe lub Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku
od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność
zastosowania innej stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niż wynikający oferty i umowy,
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych części
zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej
lub nowych przepisów (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym
podatkiem VAT).
e) zmiany zakresu robót lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania w sytuacji
spowodowanej stanowiskiem właściwego Konserwatora Zabytków wskazującym na konieczność
zmiany zakresu prac lub technologii ich wykonania lub terminu ich wykonania;
f) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
lub świadczenia stron umowy,
g) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych
materiałów i urządzeń niż przewidziane w PFU pod warunkiem, że:
wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w PFU lub obiektywnej konieczności realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub
materiałowych niż przewidziane w PFU;
przyjęte w PFU materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z
produkcji;
3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto
ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co
oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o
kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za
roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku
z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów
prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma
wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy

Strona 25 z 30

4.

5.

6.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy
przedstawionych przez Wykonawcę.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe
będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze
zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy
przedstawionych przez Wykonawcę.
Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany o
których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że
zmiany wskazane w ust. 3 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu
na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz
poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z
których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów
podatkowych i ZUS).
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o
wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę
podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług
(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) część wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o
wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio
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wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu
warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) część wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu
warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 – 4 jest
złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację
kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym
obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne
będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu
poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ
na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość
wynagrodzenia.
Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania
zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

§ 18a Klauzula waloryzacyjna
1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych
ustaw. (Dz. U. poz. 545, z późn. zm.) = zwany dalej wskaźnikiem GUS
2) w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypadający po upływie
12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o
poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;
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3) średnia arytmetyczna o której mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie miesięcznych
4)
5)
6)

7)

wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca z roku poprzedniego;
zmiana wskaźnika w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do
wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;
uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają po
upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów
i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana
jest wykazać;
strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:
A x (B% - 5%) = C

GDZIE:
A – wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji
budowy, w tym wynikających z harmonogramu, o którym mowa w §2 ust. 5 o raz kosztorysu,
o którym mowa w 3 ust. 7 z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub
nabytych przed okresem objętym wnioskiem;
B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym minęło 12
miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który
opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia
C - wartość zmiany umowy
8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje
kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym
wnioskiem;
c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji
zamówienia.
9) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku do pierwotnej wartości
umowy.
10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej
aneksem do umowy.

1.

2.
3.

§ 19. Ochrona danych osobowych
Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do
realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a
Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania,
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się:
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1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą
przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i
po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych
w art. 32-36 Rozporządzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je
administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane
przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dłuższym niż 7 dni
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w
zakresie obowiązku ochrony danych.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania
danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w
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jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(„dane poufne”).
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie
Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów
prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20. Postanowienia Końcowe
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w
szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać
spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich
nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.
Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą w
drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – wyłącznie
właściwym jest sąd powszechny siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu od rygorem
nieważności.
Załączniki stanowią integralną część umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden
egzemplarz dla Zamawiającego).

Załączniki:
1. Formularz Ofertowy
ZAMAWIAJĄCY
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