Załącznik nr 2 do SIWZ
- PROJEKT UMOWY –
Na zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj
UMOWA NR IN.272.1.8.2020
zawarta w dniu …………………………., w Lesku pomiędzy:
Powiatem Leskim z siedziba ul. Rynek 1 , 38-600 Lesko
NIP: 688-124-45-72, REGON: 371034980,
reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lesku w imieniu którego działają:
1) Andrzej Olesiuk - Starosta Leski
2) Janusz Haftek - Wicestarosta Leski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Leskiego: Stanisława Hutek
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”.
a
…………………………………………………., ……………………………………………….., reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………
Zwanym(ą) w dalszej części umowy „Wykonawcą”

1.

2.

Oświadczenia Stron
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku
udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843, z późn. zm.).
Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust.
1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i
pkt 8 tej ustawy.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Przebudowa dwóch mostów
drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna polegająca na
rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej w km 0+018, oraz
na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu w km 0+291” w formule
zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, oraz
Programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Wykonawca wykona dokumentację projektową oraz wybuduje obiekty mostowe zgodnie z SIWZ,
Programem funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami
w szczególności z:
 Ustawą o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. z 2020 r poz. 470 z późn.
zm),
 Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych z dnia 10.04.2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.),
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Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1944 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.).
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych map, decyzji, opinii, uzgodnień
i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów
umożliwiających realizację projektu. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania poszczególnych
etapów dokumentacji w następujących terminach:
a) karta środowiskowa w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy,
b) mapa do celów projektowych w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy,
c) koncepcja techniczna w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy oparta na obliczeniach
statyczno–wytrzymałościowych.
d) uzyskanie prawomocnych decyzji na rozbiórkę istniejących i budowę nowych obiektów
mostowych w terminie 360 dni od dnia podpisania umowy.
4. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie (klauzulę), że jest ona wykonana
zgodnie z umową i ofertą, z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma
służyć.
5. Wykonawca, jest zobowiązany w szczególności do:
a) sumiennego i merytorycznego wykonywania przedmiotu umowy. W razie wystąpienia
konieczności (np. na etapie prowadzonych postępowań odwoławczych po uzyskaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) rzetelne składanie wyjaśnień, wykonywanie
korekt i uzupełnień formalno – prawnych dokumentacji,
b) realizowania objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego,
c) niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach
mających wpływ na jakość lub termin zakończenia poszczególnych etapów określonych w ust.
3.
d) przestrzegania praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,
e) przekazywania Zamawiającemu kserokopii wszystkich orzeczeń organów administracji
publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania
Umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę.
6. Wykonawca odpowiada za wykonaną dokumentację projektową. Wykonawca jest zobowiązany do
wprowadzania na swój koszt ewentualnych zmian, korekt i poprawek w dokumentacji projektowej i
na jej podstawie wykonani zadania inwestycyjnego.
7. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad, usterek
i braków, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi i które wynikają:
 z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego części oraz
nieprawidłowego wykonania robót budowlanych,
 z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy
w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym w piśmie od Zamawiającego.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek lub braków w przedmiocie umowy ujawnionych w okresie
gwarancji i rękojmi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, to Zamawiający może zlecić ich
usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądowego, na co Wykonawca
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wyraża zgodę. Zastosowanie mają zapisy dotyczące naliczenia kar umownych.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i zawodową za ewentualne negatywne skutki
dotyczące obiektów budowlanych zrealizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za wszelkie szkody
wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych w sposób zgodny
z dokumentacją projektową, a powstałych wskutek występujących wad projektowych.
11. Wykonawca oświadcza, że:
a) wykonując dokumentację projektową będzie przestrzegał przepisów Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r (Dz. U. z 2019 r poz. 1231 z późn. zm.);
b) przysługują mu pełne prawa autorskie do przedmiotu zamówienia;
c) posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy ;
d) przedmiot zamówienia nie narusza praw osób trzecich, majątkowe prawa autorskie nie są
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także osoby trzecie nie mają żadnych roszczeń,
których przedmiotem mogłyby być majątkowe prawa autorskie do przedmiotu zamówienia;
e) w przypadku gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do
utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom i podwykonawcom,
Wykonawca spowoduje, że wszelkie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego
wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe, prawa zależne na
zamawiającego w zakresie opisanym w umowie, oraz udzielą zamawiającemu niezwłocznie i bez
dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych
tj. rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych;
f) bezwarunkowo przenosi na Powiat Leski całość majątkowych praw autorskich i praw zależnych
do przedmiotu zamówienia w zakresie opracowanej dokumentacji;
g) zachowuje prawa osobiste do przedmiotu zamówienia w szczególności:
 prawo oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem autora,
 nienaruszalność treści i formy utworu,
 nadzór nad sposobem korzystania z utworu
h) zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw osobistych
z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia przedmiotu zamówienia swoim
nazwiskiem;
i) zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw osobistych ze szkodą
dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację i wykorzystanie przedmiotu
zamówienia.
j) zobowiązuje się nie podnosić roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku dokonywania
jakichkolwiek zmian, adaptacji, przeróbek w przedmiocie umowy,
k) przeniesienie na Powiat Leski całości majątkowych praw autorskich do opracowanej
dokumentacji nie wymaga zgody jakiegokolwiek organu lub osoby trzeciej,
l) udziela Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na dokonywanie opracowań, zmian i przeróbek
w przedmiocie umowy oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami;
m) Zamawiający w ramach przeniesionych na niego praw autorskich, ma prawo także do korzystania
z przedmiotu zamówienia bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy;
n) równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa własność
wszystkich egzemplarzy lub nośników na których utwory zostały utrwalone stosownie do
postanowień niniejszej Umowy.
o) ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje
istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją
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Przedmiotu umowy.
12. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia (oryginał albo egzemplarze,
na których przedmiot zamówienia utrwalono) obejmuje wszelkie pola eksploatacji znane w chwili
zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności w zakresie jednokrotnego lub wielokrotnego:
a) użytkowania przedmiotu zamówienia lub jego części na własny użytek oraz użytek osób
trzecich w celach związanych z realizacją celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, w tym w
szczególności przekazania utworów lub ich części osobom trzecim jako podstawę do :
 wykonania innych opracowań projektowych,
 opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami
inwestorskimi
 wykonania lub nadzorowania robót budowlanych
 realizacji procesu inwestycyjnego
 czynności związanych z uzyskaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej
 wszelkich czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych
b) utrwalenia przedmiotu zamówienia lub jego części na wszelkich rodzajach nośników, a w
szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotniania utworów lub ich części dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym:
 odręcznie
 techniką magnetyczną
 techniką światłoczułą (w tym odbitki i kserokopie) i cyfrową,
 techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do
tej formy zapisu,
d) wytwarzania egzemplarzy przedmiotu zamówienia lub jego części jakąkolwiek techniką, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, poligraficzną, informatyczną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową i ich odmianami,
e) wprowadzania przedmiotu zamówienia lub jego części do pamięci komputera na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,
f) rozpowszechniania przedmiotu zamówienia lub jego części poprzez publiczne udostępnianie
(w całości lub części). Przez publiczne udostępnianie rozumie się w szczególności:
 prezentację, ekspozycję na ogólnodostępnych wystawach, konferencjach, spotkaniach,
reklamach,
 prezentację w mediach,
 publikację części lub całości w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury,
foldery zaproszenia itp.,
 wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej
formie urzeczywistniania (w tym także w postaci rysunków, slajdów, plansz, tablic
informacyjnych, makiet).
 nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,
 reemisji,
 wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,
 wykorzystania w utworach multimedialnych,
 wykorzystywania całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy
 wprowadzanie do obrotu, użyczenia
g) wprowadzania zmian w tym: adaptacji, skrótów, poprawek i modyfikacji, wersji
obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora
13. Strony ustalają, że działalność zamawiającego na określonych wyżej polach eksploatacji może
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14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.
Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 obejmuje wynagrodzenie z tytułu przejęcia przez
Zamawiającego praw majątkowych, uzyskania przez Zamawiającego praw zależnych i ograniczenia
przez Zamawiającego autorskich praw osobistych, o których mowa w niniejszej umowie.
Majątkowe i zależne prawa autorskie do całości lub części przedmiotu zamówienia, przechodzą na
Zamawiającego z chwilą przejęcia całości lub części przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
Zapłata wynagrodzenia umownego stanowi jednocześnie zapłatę honorarium z tytułu
przeniesienia autorskich praw majątkowych i zależnych praw autorskich. Wykonawcy poza
wynagrodzeniem umownym nie przysługuje żadne wynagrodzenie, ani zwrot wydatków za
przeniesienie majątkowych praw autorskich i zależnych praw autorskich do przedmiotu
zamówienia na Powiat Leski. Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za korzystanie
przez Powiat Leski z przedmiotu zamówienia na jakimkolwiek polu eksploatacji.
W przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot, z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do
Zamawiającego z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie a Wykonawca:
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych
zdarzeń;
b) przystąpi do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia
c) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi
prawnej postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego;
d) zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z ewentualnym
pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich
majątkowych lub osobistych podmiotu zgłaszającego.
Odnośnie utworów wytworzonych, zmienianych i przekazanych w ramach pełnienia nadzoru
autorskiego zapisy umowy stosuje się odpowiednio.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją techniczną. W
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną i wpłynie
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
odpowiada za błędy jakie pojawią się w dokumentacji technicznej. Wykonawca winien natychmiast
powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Uznaje się, że Wykonawca w celu ustalenia wysokości Wynagrodzenia, przed złożeniem oferty
zapoznał się z wszelkimi aspektami wykonywania zamówienia, zawartością i wymaganiami
wszystkich dokumentów lub okoliczności i uwarunkowań faktycznych składających się na umowę,
a także, że zapoznał się z pełnym zakresem świadczenia, zgodnie z rzeczywistą intencją i
znaczeniem użytych sformułowań i ponosi wyłączną odpowiedzialność za interpretację tych
danych i informacji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejednoznaczności lub jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących interpretacji postanowień dokumentów lub okoliczności i uwarunkowań
faktycznych składających się na umowę albo wszelkich innych aspektów wykonywania
zamówienia, uznaje się, że w zakresie, w którym Wykonawca nie złożył wniosku o wyjaśnienie
treści SIWZ lub odwołania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
dokładnie zrozumiał zakres przedmiotu umowy zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem
użytych sformułowań i nie może podnosić żadnych roszczeń z tego tytułu.
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§2
1. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 30 listopada 2022 r. w tym:
a) opracowaniu w terminie 60 dni od daty podpisania umowy karty środowiskowej,
b) opracowaniu w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy mapy do celów projektowych,
c) wykonanie koncepcji technicznej w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy, opartej na
obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych.
d) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowę w terminie 360 dni od dnia podpisania umowy.
2. Szczegółowe terminy realizacji prac zostaną wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym w
rozbiciu na prace w poszczególnych branżach (etapy). Terminy wykonywania poszczególnych etapów
robót należy bezwzględnie wcześniej uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru w
harmonogramie rzeczowo – finansowym w terminie 7 dni od podpisania umowy.
3. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia może ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących
podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
§3
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie dokumentacji budowlanej wykonanej przez Wykonawcę po uzyskaniu
prawomocnej decyzji na budowę, kopii zgłoszenia robót budowlanych oraz dzienników budowy
na poszczególne obiekty,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia
w terminie 7 dni od dnia uzyskaniu prawomocnej decyzji na budowę,
3) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, z dniem
przekazania placu do prowadzenia robót budowlanych,
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących
przedmiot zamówienia,
5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,
6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia,
7) zweryfikowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu,
sporządzonych przez Wykonawcę, harmonogramu rzeczowo–finansowego oraz kosztorysu
ofertowego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Wykonanie zadania inwestycyjnego, określonego w §1 niniejszej umowy z najwyższą
starannością, terminowo, zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, przedmiarami
robót, ofertą wykonawcy, obowiązującymi warunkami wykonania i odbiorów robót
budowlanych, normami państwowymi i branżowymi, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, wymogami Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp
i p.poż., innymi przepisami obowiązującymi w Polsce oraz zaleceniami nadzoru autorskiego,
budowlanego i inwestorskiego,
2) Zabezpieczenie obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenie geodezyjne przedmiotu umowy oraz
inwentaryzacje powykonawcze wykonanych robót i sieci,
3) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania placu budowy,
5) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami
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informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz
dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,
6) Zorganizowanie własnym staraniem i na swój koszt placu budowy, w tym w szczególności
wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji i punktów poboru wody, energii elektrycznej
dla potrzeb budowy, zabudowań prowizorycznych, dojść i dojazdów do obiektów, ochrony
terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów oraz wszystkich innych czynności
niezbędnych do właściwego wykonania robót budowlanych,
7) Ponoszenie kosztów wykonania projektu organizacji ruchu drogowego i opłat za zajęcie pasa
ruchu drogowego, o ile konieczne byłoby to do wykonania prac budowlanych,
8) Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt,
narzędzia i odzież,
9) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
10) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:
a) wykonaniu robót zanikających,
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan
zachowania budowanych obiektów,
11) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub
zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
12) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy,
13) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących
się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca,
14) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących
realizacji przedmiotu umowy,
15) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,
16) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin
odbioru końcowego wykonanych robót,
17) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów
nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót
budowlanych,
18) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego,
19) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i
zdrowiu pracowników i osób trzecich,
20) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,
21) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i
urządzenia wbudowane przez Wykonawcę,
22) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,
23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie
rękojmi i gwarancji,
24) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych w danym
dniu – każdego dnia,
25) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej
zmian,
26) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,
27) przekazanie
Zamawiającemu
przedmiotu
zamówienia
w
stanie
gotowym
do przystąpienia do użytkowania,
28) Prowadzenie dziennika budowy i udostępniania go osobom uprawnionym celem
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dokonywania wpisów i potwierdzeń,
29) Przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia każdej partii wyrobów
przeznaczonych do wbudowania, odpowiadających wymogom przepisów budowlanych
obowiązujących w Polsce,
30) Zapewnienie organom nadzoru budowlanego, inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i wszystkim osobom upoważnionym, dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie
są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją
inwestycji,
31) Stosowanie się do wszystkich poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, które są zgodne
z prawem obowiązującym w Polsce,
32) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, nadzór nad personelem
w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
33) Ustanowienie Kierownika budowy posiadającego wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia
budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej, będącego członkiem właściwej izby
samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa), posiadającego nadto
decyzję o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3. lit a Prawa
budowlanego. Do zadań Kierownika budowy należą obowiązki określone w ustawie Prawo
budowlane.
34) Zmiana osoby Kierownika budowy, o której mowa w par 8 ust. 3, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7
dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. Zmiana, o której
mowa powyżej nie wymaga aneksu do umowy.
35) Koordynacja prac wszystkich ewentualnych podwykonawców znajdujących się na placu
budowy,
36) Informowanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej
umowy.
37) Dostarczenie na dzień odbioru częściowego i końcowego zadania inwestycyjnego atestów na
wbudowane materiały, świadectw jakości, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatu
lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub normami UE, protokołów prób, sprawdzeń
i pomiarów, instrukcji obsługi lub użytkowania itp. w języku polskim lub w tłumaczeniu przez
uprawnionego tłumacza przysięgłego.
3.

4.

5.

6.

Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedłożyć
Zamawiającemu do akceptacji kosztorys oraz harmonogram rzeczowo-finansowy zadania,
sporządzony kosztorys wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego metodą
uproszczoną (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże).
Kosztorys, o którym mowa w ust. 3, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. z 2004 r.
nr 130 poz. 1389).
W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących
kosztorysu lub harmonogramu rzeczowo – finansowego, o których mowa w ust. 3, Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowofinansowego, uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia
przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących dostarczonego
kosztorysu lub harmonogramu rzeczowo–finansowego.
Zaakceptowane: kosztorys i harmonogram rzeczowo – finansowy, będą stanowiły integralną część
umowy.
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7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

1.

2.

3.
4.

W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa
w ust. 3 lub 5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1
lit. j lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. k. Zamawiający może także odstąpić od umowy z
przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1, lit. j w związku z czym
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 2 pkt 1.
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późń. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów
betonowych, gruzu budowlanego) 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.
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót,
wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego wykorzystania,
pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w
miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów z
odzysku.
Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników obiektów
i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, powodujące
niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych
środków ostrożności.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy prowadzić ze
szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi
wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierująca robotami budowlanymi ze strony
Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarządcy obiektu, ustali szczegółowe warunki
bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie i na tę okoliczność
sporządzi protokół w myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169
poz.1650 z późn. zm.).
Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.
§4
Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie …………………………………… zł netto, należny podatek VAT w wysokości …………………………… zł.
Łącznie
wynagrodzenie
brutto
wynosi
…………………………….zł
(słownie:
…………………………………………………................………).
Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenia częściowego na podstawie faktur
przedstawianych przez Wykonawcę po wykonaniu poszczególnych etapów dokumentacji lub robót
zgodnie z zapisami uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu
rzeczowo-finansowego.
Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana z użyciem mechanizmu podzielonej płatności (split
payment).
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno – prywatnym zamawiający informuję, że jest obowiązany do odbierania od
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5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem
platformy PEF. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury wykonawca proszony jest
o poinformowanie zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia.
Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcy informacje o numerze konta na platformie PEF.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą
starannością dokumentacji projektowej oraz wszelkich robót budowlanych i czynności
niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z
tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna, oraz roboty
budowlane wykonania obiektów mostowych.
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania robót budowalnych
oraz wytworzenia utworu oraz wynagrodzenie z tytułu przejęcia przez Zamawiającego autorskich
praw majątkowych (zapłata honorarium z tego tytułu), uzyskania przez Zamawiającego praw
zależnych i ograniczenia przez Zamawiającego autorskich praw osobistych, o których mowa w
niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za korzystanie przez Powiat Leski z przedmiotu
zamówienia na jakimkolwiek polu eksploatacji.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.
Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturami częściowymi oraz fakturą
końcową.
Płatność za etapy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, uregulowana zostanie w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z częściowym i
końcowym protokołem odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących
podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. Data wystawienia
faktury nie może być wcześniejsza niż data podpisania kompletnego protokołu częściowego lub
końcowego.
Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich
podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu.
W przypadku braku podwykonawców, Wykonawca nie ma obowiązku dołączania do faktury
dodatkowej dokumentacji.
Termin, o którym mowa w ust. 11 rozpocznie 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
usługi projektowania i robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o
podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o
podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane,
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, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.
Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 13
powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki
nr 3 i 4 do umowy.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze, z zastrzeżeniem ust. 16.
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16. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie
Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w
ust. 13, o treści wskazanej w ust. 14, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną
odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień publicznych, że wszelkie
należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane,
wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.
17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi projektowe, 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.
18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, 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 o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
19. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 17, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiającego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania 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,
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której
mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17.
21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20 pkt 2, w terminie 7
dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 20 pkt 1, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
której mowa w ust. 19, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
23. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.
21 pkt 3, wynosi 21 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 20 pkt 2.
24. Faktury będą wystawiane na: Powiat Leski ul. Rynek 1 38-600 Lesko NIP: 688-124-45-72 Regon
371034980.
25. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
26. W przypadku, o którym mowa w ust. 25, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania
i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.
27. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 23, w sytuacji opisanej w ust. 26, będzie liczony od
dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.
28. Ceny robót w załączonym kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.
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§5
1. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał
Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wpisem do dziennika budowy,
powiadamiając o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o gotowości
do odbioru Inspektora Nadzoru.
3. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest
zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę
4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzony wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego robót wpisem do dziennika
budowy.
6. Odbiór częściowy robót dokonany zostanie komisyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiającego.
7. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego robót w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu robót i zakończy odbiór częściowy w ciągu 5 dni
roboczych, od daty rozpoczęcia odbioru robót, chyba że w trakcie odbioru stwierdzone zostaną
wymagające usunięcia wady, usterki czy niedoróbki.
8. Odbiór częściowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowień niniejszej umowy obniżają, przewidzianą przez Zamawiającego w dokumentacji
projektowej, zdolność użytkową wykonanych robót.
9. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru częściowego wad, które nadają się do usunięcia,
Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając równocześnie
uzasadniony technologicznie termin do ich usunięcia. Wykonawca po usunięciu wad i usterek
ponownie zgłosi zakończenie robót.
10. W przypadku bezskutecznego upływu terminu - niezależnie od innych uprawnień przewidzianych
umową i przepisami Kodeksu Cywilnego - Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego
usunięcia wad poprzez zlecenie usunięcia wad i usterek stronie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać potrącony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru, które nie nadają się do
usunięcia. Zamawiający - niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami
Kodeksu Cywilnego - może według własnego wyboru żądać wykonania robót po raz drugi na koszt
Wykonawcy lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, zachowując przy tym prawo
domagania się od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za poniesione szkody i naprawienia
szkody wynikłej z opóźnienia.
12. Z odbioru częściowego zostanie spisany protokół odbioru częściowego.
13. Protokół odbioru częściowego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego do czasu usunięcia
wad, usterek i niedoróbek stwierdzonych w czasie dokonywania czynności odbioru.
14. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie pod
adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia całości robót.
15. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiającego.
16. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu robót, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie
i zakończy odbiór końcowy w ciągu 10 dni roboczych, od daty rozpoczęcia odbioru robót, chyba
że w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wymagające usunięcia wady, usterki czy niedoróbki.
17. Na dzień rozpoczęcia odbioru końcowego Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu:
a) oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodności wykonania obiektu
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budowlanego z dokumentacją projektową oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku
terenu budowy, a także sąsiednich nieruchomości jeżeli Wykonawca z nich korzystał,
b) atesty, świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności z Polską normą lub z normami
obowiązującymi w Unii Europejskiej dla wbudowanych materiałów,
c) dokumentację projektową podstawową i powykonawczą oraz zamienną, jeżeli w trakcie
realizacji robót nastąpiły zmiany,
d) instrukcje obsługi lub użytkowania,
e) gwarancje na wbudowane urządzenia,
f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 2 egz.,
g) inne niezbędne dokumenty, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
wskazane przed odbiorem końcowym na piśmie przez Zamawiającego.
18. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności oraz prawidłowości
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, w porozumieniu z Wykonawcą rozpocznie
odbiór końcowy; w przeciwnym razie zażąda od Wykonawcy ponownego zgłoszenia robót do
odbioru i uzupełnienia dokumentacji.
19. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowień niniejszej umowy obniżają, przewidzianą przez Zamawiającego w dokumentacji
projektowej, zdolność użytkową wykonanych robót.
20. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru końcowego.
21. Protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego do czasu usunięcia
wad, usterek i niedoróbek stwierdzonych w czasie dokonywania czynności odbioru.

1.

2.

1.

§6
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty
kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki w wysokości 2.000 zł
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych
umowa i przepisami kodeksu cywilnego Zamawiający może:
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem
zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania
za poniesione szkody i naprawienia szkody wynikłej z opóźniania.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4,
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
§7
Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik
nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi* za wyjątkiem usług i
robót w zakresie:
1) ……………………………………………………………… ,
2) ……………………………………………………………… ,
3) ……………………………………………………………… ,
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).*1

1

Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza
powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom).
* niepotrzebne skreślić
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę
o 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,
wskazany w § 2,
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy
przez Zamawiającego,
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 cen, w tym również cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez
niego uprawnione, wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust. 2,
6) 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,
7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 3 ust. 3,
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12 ust. 6.
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, których mowa w ust. 3.
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 § 4 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi
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14.
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18.
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20.
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transportowe.
Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50.000,00 złotych brutto.
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, 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.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
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.
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.
§8
Osobą upoważnioną do kontaktów:
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ……………………….;
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ……………………… .
Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego: ……………………..;
nr tel.: ……………………….;
Wykonawca ustanawia:
1) projektanta odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji i projektów w osobie ……………….
nr tel. upr. do projektowania …………………………………………:
2) kierownika robót w specjalności inżynieryjnej mostowej w osobie: ………………….; nr tel.:
…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ;
3) kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie: ……………………: nr tel.:
……………………: upr. bud. nr …………………………………
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4) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ………………….; nr tel.:
…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ;
Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 3 bez uprzedniej zgody
Zamawiającego.
§9
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan techniczny i
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót uwzględniając
fakt, że roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od momentu
przejęcia placu budowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i
mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.(Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

§ 10
1.
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu 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, stanowiącą co najmniej równowartość
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2.
Ubezpieczenie 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 opóźnienia. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.
3.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1)
plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome
związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, wiatru i innych zdarzeń losowych,
2)
odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzoną działalnością, w
tym robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.
4.
Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis
ubezpieczeniowych (OC), o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2.
5.
W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4,
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.
6.
Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, będzie obciążać
w całości Wykonawcę.
7.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
8.
Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o których mowa w ust.
1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może stanowić
podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. g.

1.

2.

§ 11
Odbiór, gwarancja i coroczne przeglądy serwisowe.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
……………….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w
§ 5 ust. 23.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane urządzenia na
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okres ………… miesięcy, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 23.
3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego 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 i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się
w ciągu terminu określonego gwarancją.
5. Termin udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 4, wynosi ……………….. miesięcy od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 23
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni,
licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.
8. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkodą w bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się
szkody.
9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.
10. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
11. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
12. 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.
13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
14. 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.
15. Okresowe przeglądy serwisowe będą świadczone w okresie gwarancji z częstotliwością raz w roku
i potwierdzane protokołem podpisanym przez wykonawcę oraz przedstawiciela zamawiającego.
16. Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie stwierdzonych
wad oraz uzgodnić z zamawiającym i właścicielem sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki i wady są
objęte rękojmią lub gwarancją wykonawca usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki lub wady nie są
objęte rękojmią lub gwarancją wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych usług
serwisowych na podstawie niniejszej umowy przed zamawiającym nawet, jeżeli zleci wykonywanie
usług serwisowych podwykonawcom.
18. Niewykonanie przeglądów serwisowych w ciągu 12 miesięcy od dnia wykonania przedmiotu
zamówienia a później w przeciągu 12 miesięcy od poprzedniego przeglądu serwisowego powoduje
naliczanie wykonawcy kar umownych za zwłokę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki
wykonania czynności serwisowych. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu corocznych czynności
serwisowych wyniesie ponad 30 dni zamawiający ma prawo na koszt wykonawcy dokonać
przeglądu serwisowego u innego podmiotu i obciążyć kosztami tego przeglądu wykonawcę.
19. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu serwisowego 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 serwisowego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad
w tym terminie jest niemożliwe.
20. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić
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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.
21. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 20
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za
opóźnienie.
§ 12
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres
realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: prace projektowe,
prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne, w tym:
…………………………………….
(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).
2. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób
zatrudnionych na podstawie umowy o prace oraz oświadczenie, że czynności wskazane w ust 1
wykonywane są i będą przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób
wykonujących czynności wymienione w ust. 1 lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie
później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku,
którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
5. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. l lub odpowiednio w §
13 ust. 1 pkt 1 lit. m, lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. n . Zamawiający może także odstąpić
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. k, w związku z
czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 2 pkt 1.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji
zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KAR UMOWNYCH, ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

§ 13
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z
następujących tytułów:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących
przypadkach:
a) za zwłokę w opracowaniu dokumentacji tj. Projektu architektoniczno-budowlanego i
uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, zezwalającej na prowadzenie
robót budowlanych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za
każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. d
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1
c) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób zagrażający życiu i zdrowiu
pracowników i osób trzecich przebywających na terenie budowy, jeśli brakujące
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2.
3.

zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych,
d) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, ujawnionych w okresie
rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa
w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,
e) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,
f) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień
zwłoki,
g) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i usługi lub ich
zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek
nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
h) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
podpisanej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych
brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
i) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
– w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu,
którym mowa w § 7 ust. 10,
j) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji kosztorysów ofertowych lub
harmonogramu rzeczowo–finansowego – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień
zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3,
k) za zwłokę w dostarczeniu kosztorysów ofertowych lub harmonogramu rzeczowo–
finansowego, uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego – w wysokości po
500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 3 ust. 5,
l) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 – w
wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności
wymienione w części 3 SIWZ,
m) za zwłokę w dostarczeniu wykazu osób, o którym mowa w § 12 ust. 2 – w wysokości po
500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2,
n) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 12 ust. 3 – w
wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w
§ 12 ust. 3.
o) za zwłokę opracowania w terminie 60 dni od daty podpisania umowy karty środowiskowej
– 1 000,- zł.
p) za zwlokę opracowania w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy mapy do celów
projektowych – 1 000,- zł.
q) za zwlokę w terminie wykonanie koncepcji technicznej opartej na obliczeniach statycznowytrzymałościowych w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy – 1 000,- zł.
2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę w
przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia, którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym
odbiór miał być przeprowadzony.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody i utraconych korzyści.
Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za
wykonane roboty.
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5.
6.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

1.

Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 14.
Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§ 14
Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia od
umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145
ustawy – Prawo zamówień publicznych,
2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy –
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem art.
145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od
umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1,
2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego –
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody i utraconych korzyści.
Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za
wykonane roboty.
Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.
§ 15
Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia
od umowy:
1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach:
a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób
niezgodny z dokumentacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami
inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
c) gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego części,
d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął
ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,
e) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż
5 dni kalendarzowych,
f) w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b,
g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 10 ust. 8, nie przekazał
Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, o którym
mowa w § 10,
h) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 4
ust. 17,
i) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 7 ust. 1,
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4.
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j) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego,
k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1, 2
lub 3;
2) Wykonawcy – w następujących przypadkach:
a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania
protokołu odbioru końcowego,
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 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego,
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień
odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę
do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy,
usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu
umowy,
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.

§ 16
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym
mowa w §4 ust. 1, tj. …………………………………………. zł (słownie złotych ………………………………………….) w
formie ……………………………………………………………………………………
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących
terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru robót,
2) 30% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.
3. 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.
4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy
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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.
Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego robot w przypadku wniesienia w formie pieniężnej.
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 przypadku
wniesienia w formie pieniężnej. 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.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje
swoją ważność na czas określony w umowie.
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. 7 i 8.
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.
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.
Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego
zabezpieczenia.
Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania
umowy.
Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

ROZDZIAŁ IV
ZMIANY UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1.
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w
przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub
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przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie
dłuższym niż 3 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;
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, 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,
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, 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 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, odpowiadającą okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w
przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
technicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną
Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji technicznej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 projektu umowy, może nastąpić
w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji technicznej, 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 technicznej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi
organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji technicznej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu
świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz zwiększeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
6) przedłużenie terminu realizacji Zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy może nastąpić w
przypadku braku środków na realizację inwestycji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi potrzebnemu
Zamawiającemu na uzyskanie niezbędnych środków finansowych.
7) przedłużenie terminu realizacji Zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy może nastąpić w
przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub wstrzymania realizacji robót przez
Zamawiającego przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni potrzebną
do przekazania placu budowy lub wznowienia robót.
8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w
przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót w strefie przekazanego placu
budowy przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą
okresowi zaistniałych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis powyższy dotyczy także
wypadków drogowych powstałych w strefie robót.
9) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego
oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia pod-stawowego w
sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący
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zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 2
do umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,
11) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego,
12) zmiana umówionego zakresu robót może nastąpić w przypadku wystąpienia po stronie
Zamawiającego braku środków finansowych z przyczyn od niego niezależnych.
13) wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy może ulec zmianie w przypadku gdy zmianie ulegnie
urzędowa stawka podatku VAT.
2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, zachodzi w sytuacji, gdy:
1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami
budowlanymi,
2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,
3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną
technologię wykonania robot.
5) w trakcie realizacji zamówienia pojawi nowsza technologia wykonania zaprojektowanych robót
pozwalająca na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac , jak również
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
6) zachodzi konieczność uniknięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia
sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne przepisy mają równy stopień
pierwszeństwa.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 pkt. 1-13 okoliczności nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian umowy ani nie może stanowić
podstawy roszczeń Wykonawcy o ich dokonanie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych
wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.
5. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1. pkt 5, Zamawiający w
niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu wynikającego z ust. 1
pkt. 5
6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do
kontaktów między stronami umowy.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony umowy.
8. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
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§ 18
Spory, mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.
§ 19
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego uzyskania
zgody Zamawiającego na piśmie.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
§ 21
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
1) trzy egzemplarze dla Zamawiającego,
2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:

Załączniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem
2. Oferta wykonawcy.
3. Oświadczenie podwykonawcy.
4. Oświadczenie dalszego podwykonawcy.
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