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M 

 

 

Umowa 

 

Zawarta dnia …..202… r. w Kołobrzegu, jest następstwem wyboru Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z REGULAMINEM 

UDZIELANIA PRZEZ ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SP. Z O.O. 

ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE 

 

pomiędzy: 

Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000157554, NIP: 671 16 02 794 

reprezentowaną przez _______________________ 

zwaną dalej Zamawiającym  

 

a 

_______________________________  

reprezentowana przez:  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

 

§1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania Zadanie pn.: Modernizacja Nabrzeża Barkowskiego w zakresie  

i w sposób wskazany w niniejszej umowie (dalej jako: „Umowa"), specyfikacji 

warunków zamówienia i stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków 

zamówienia programie funkcjonalno-użytkowym.  

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej  

i robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, 

3.  Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określają następujące dokumenty: 

1) niniejszy akt Umowy, 

2) wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Warunków Zamówienia, jeżeli 

takie wystąpią, 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia 

4) program funkcjonalno-użytkowy, 

5) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

4.  W przypadku kolizji postanowień wymienionych w dokumentach wskazanych w ust. 

3 wiążący jest dokument wymieniony wcześniej w ww. wyliczeniu. Wszelkie 

uzupełnienia i wyjaśnienia do dokumentów wymienionych w ust. 3 powinny być 
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odczytywane i intepretowane w powyższej kolejności i łącznie z dokumentami, 

których dotyczą. 

5.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

programem funkcjonalno-użytkowym i wszystkimi pozostałymi dokumentami 

składającymi się na Umowę oraz oświadcza, że nie wnosi do nich uwag i uznaje je 

za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, bez zastrzeżeń co do ich 

treści. 

6. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w cenie oferty wszystkie informacje  

o przedmiocie Umowy możliwe do uzyskania w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia, a w razie rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy dokumentami 

wskazanymi w ust. 3 co do zakresu przedmiotu Umowy przyjmuje się, że 

Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający  

z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym również z odpowiedzi na 

pytania i zmian treści ww. dokumentów, niezależnie od tego, czy dane prace zostały 

wprost wymienione w tych dokumentach. 

7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR 

Działanie 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – 

inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, 

miejsc wyładunku i przystani w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, 

konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze”. 

 

§ 2.  

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy  

i upływa z dniem 31.03.2023 r. 

2. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy: 

a) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na 

budowę, 

b) Etap II: wykonanie robót budowlanych 

3. W ramach Etapu I Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania 

dokumentacji projektowej, uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego, uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, uzyskania 

pozwolenia na budowę. Na dokumentację projektową składać się będą:  

a) projekt budowlany, 

b) projekty wykonawcze w następujących branżach, 

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  

d) kosztorys, 

e) plan zagospodarowania terenu, 

f) projekt wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, wraz z wymaganymi 

przepisami załącznikami.  

4. Po odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, Wykonawca,  

w oparciu o udzielone przez Zamawiającego pełnomocnictwo, złoży wniosek  
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o wydanie pozwolenia na budowę i będzie reprezentował Zamawiającego  

w postępowaniu o udzieleniu pozwolenia na budowę do momentu uzyskania 

ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku 

wznowienia postępowania lub wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności 

decyzji o pozwolenie na budowę, obowiązek reprezentacji dotyczy także tych 

postępowań.  Przedłożenie wszystkich dokumentów określonych w ust. 3 oraz 

ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę uważane jest za 

zrealizowanie Etapu I.  

5. Dokumentacja projektowa zostanie złożona Zamawiającemu w pięciu 

egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie 

elektronicznej. 

6. W ramach Etapu II Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót 

budowlanych objętych przedmiotem Umowy i opracowania dokumentacji 

powykonawczej. 

7. Za datę wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 uznaje się datę 

potwierdzenia zakończenia robót objętych przedmiotem Umowy potwierdzoną 

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy przez przedstawiciela Zamawiającego 

wraz z potwierdzeniem złożenia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego  

Zamawiającego kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

bądź zgłoszenia zakończenia robót.  

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 

(siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy w formie pisemnej, kosztorys wraz  

z harmonogramem rzeczowo finansowym uwzględniający poszczególne etapy 

realizacji przedmiotu umowy, kolejność wykonywania robót i wynagrodzenie za 

poszczególne roboty. Kosztorys i harmonogram podlegają akceptacji 

Zamawiającego, który ma prawo wnieść uwagi do harmonogramu. Wykonawca 

związany jest uwagami Zamawiającego. 

2. Przedmiot Umowy, będzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 

i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym, 

określającym kolejność i terminy realizacji robót objętych przedmiotem Umowy, 

wynikających z Dokumentacji Projektowej (z uwzględnieniem technologii 

wynikających z Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz aktualnej 

wiedzy technicznej), z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniżej. 

Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram jest podstawą płatności 

częściowych.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób, który 

zdaniem Zamawiającego stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów 

określonych w Umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wykonuje 

przedmiot Umowy w sposób zagrażający należytej jakości prac, Przedstawiciel 

Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie podjęcie - w terminie 

wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego - odpowiednich kroków w celu 
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przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy lub poprawy jakości 

wykonywanych prac (w tym może żądać zwiększenia ilości zatrudnionego 

personelu, sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez pracę w wydłużonym 

wymiarze czasu pracy, pracę wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od 

pracy, itp.). 

4. W przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, 

Przedstawiciel Zamawiającego może także wymagać od Wykonawcy opracowania  

i przedłożenia w terminie określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, nie 

krótszym niż 7 (siedem) dni, odpowiedniego programu naprawczego określającego 

planowane przez Wykonawcę działania zmierzające do poprawy jakości lub 

przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu zachowania terminu 

wykonania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz jakości prac, wraz  

z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem płatności. Program naprawczy 

wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem płatności zostaną przedłożone 

Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji w formie pisemnej lub w innej 

formie dopuszczonej przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

5. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedłożenia programu naprawczego, 

Przedstawiciel Zamawiającego może zgłosić Przedstawicielowi Wykonawcy na 

piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uwagi do programu 

naprawczego, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca 

przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego poprawioną wersję programu 

naprawczego i harmonogramów, o których mowa w ust. 4 w terminie 7 (siedmiu) dni 

od daty zgłoszenia uwag. 

§4 

1. Wartość wynagrodzenia, należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Umowy, 

zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: ______________________) brutto (zwane dalej 

„Wynagrodzeniem"), w tym: 

a) za wykonanie etapu I: _______________ 

b) za wykonanie etapu II: _______________ 

2. Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą i Podwykonawcami będą dokonywane 

wyłącznie w walucie polskiej. 

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i ma do niego zastosowanie art. 632 § 1  

i § 2 Kodeksu cywilnego. 

4. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące. W szczególności, Wynagrodzenie obejmuje: 

1) koszt wykonania dokumentacji projektowej, 

2) koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji, 

3) koszt uzyskania wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii, opracowań i innych 

podobnych dokumentów które są niezbędne lub potrzebne do wykonania 

przedmiotu Umowy, 
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4) koszt wykonania wszelkich robót mających na celu ukończenie przedmiotu 

umowy, które były konieczne do wykonania przedmiotu Umowy i jego 

użytkowania zgodnie z przepisami; niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania przedmiotu i zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany Wynagrodzenia; ryzyko poprawności oszacowania kosztów prawidłowej 

realizacji przedmiotu Umowy ponosi wyłącznie Wykonawca, 

5) koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, zajęcia pasa 

drogowego, 

6) koszty opracowania rysunków technicznych, warsztatowych, specyfikacji 

technicznych, dokumentacji powykonawczej oraz przeniesienia praw autorskich 

do ww. dokumentacji na zasadach określonych w Umowie, a także koszty 

licencji i sublicencji, 

7) koszty wywozu materiałów z rozbiórki i utylizacji tych materiałów oraz koszty 

zebrania, wywozu i utylizacji śmieci oraz odpadów powstałych w trakcie 

prowadzenia robót, 

8) wszelkie koszty związane z koniecznością organizacji robót, przygotowania  

i zabezpieczenia terenu budowy, ewentualnej organizacji, utrzymania i zmiany 

lokalizacji zaplecza budowy oraz zaplecza Zamawiającego itp.), 

 

§5 

Przedstawicielami Stron są: 

1)  Przedstawiciel Zamawiającego: _____________________ 

2)  Przedstawiciel Wykonawcy: _____________________ 

 

§6 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności: prace ziemne, murarskie, brukarskie, 

wykończeniowe. Obowiązek zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę 

dotyczy zarówno Wykonawcy jak i Podwykonawców. Odstąpienie od tego 

obowiązku wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2.  W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

Zamawiający może żądać w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. 
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§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem 

szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z przepisami 

prawa, aktualnie obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej oraz wydania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach 

ustalonych w Umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przejęcie placu budowy niezwłocznie po jego przekazaniu przez 

Zamawiającego, 

2) pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, firmy 

(nazwy), numeru konta bankowego, NIP, REGON i telefonów kontaktowych do 

personelu Wykonawcy wskazanego w niniejszej Umowie, 

3) w zakresie otrzymanych pełnomocnictw - rzetelne, z zachowaniem szczególnej 

staranności, reprezentowanie Zamawiającego przed organami i podmiotami 

trzecimi, 

4) zaopatrzenie, w trakcie realizacji Etapu II, pracowników/zleceniobiorców 

Wykonawcy lub Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców  

w identyfikatory zawierające co najmniej wskazanie nazwy Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, na rzecz którego wykonują 

prace oraz zobowiązanie ww. pracowników/zleceniobiorców do stałego 

noszenia identyfikatorów w trakcie wykonywania Umowy na terenie placu 

budowy, 

5) prowadzenie prac w sposób nieutrudniający bieżącej działalności 

Zamawiającego, 

6) zaopatrzenie Przedstawiciela Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru  

i Zamawiającego w odpowiednie identyfikatory (przepustki) uprawniające ich do 

wstępu na plac budowy oraz chronione obiekty i zaplecze, 

7) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu w terminie 14 (czternastu) dni, 

licząc od dnia wydania placu budowy: 

a) oświadczenia o podjęciu obowiązków przez Kierownika Budowy, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii 

zaświadczenia potwierdzającego wpis osoby pełniącej funkcję Kierownika 

Budowy na listę członków o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

c) wypełnionego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych wraz 

załącznikami, 

d) podlegającego zatwierdzeniu przez Zamawiającego Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

e) podlegających zatwierdzeniu przez Zamawiającego Programów 

Zapewnienia Jakości dla całego zakresu robót budowlanych, 

f) podlegającego zatwierdzeniu przez Zamawiającego Projektu organizacji 

robót oraz projektu zagospodarowania terenu budowy, 
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8) zamontowanie, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w ilości  

i zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 963), a ponadto 

montaż na terenie objętym inwestycją, w miejscu uzgodnionym przez strony, 

innych tablic informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności 

Zamawiającego lub realizowanej inwestycji, 

9) przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb 

Wykonawcy i Inżyniera wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów 

niezbędnych dla ich funkcjonowania (w szczególności zapewnienie dostawy 

wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości) oraz ponoszenie 

kosztów ich zużycia; a także wywóz i utylizacja we własnym zakresie i na 

własny koszt odpadów komunalnych z zaplecza i placu budowy, 

10) odpowiednie zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót budowlanych, 

wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

11) wykonywania robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami prawa,  

w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska,  

12) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu Umowy, 

13) przestrzeganie obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami 

(dotyczy również odpadów pochodzących z prac rozbiórkowych, koniecznych 

do wykonania w ramach przedmiotu umowy), 

14) magazynowanie i zabezpieczenie, we własnym zakresie i na własny koszt, 

materiałów i urządzeń znajdujących się na placu budowy, potrzebnych do 

realizacji Umowy, 

15) wykonywanie, w sposób transparentny i należyty, wszystkich obowiązków 

dotyczących powierzenia wykonywania przedmiotu Umowy Podwykonawcom, 

wynikających z Umowy oraz  Kodeksu cywilnego lub innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, 

16) zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi 

Umową przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane, 

17) uczestnictwo w spotkaniach i naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 

oraz zapewnienie niezbędnych osób biorących udział w realizacji zamówienia, 

18) odpowiadanie pisemnie na zapytania Zamawiającego, Przedstawiciela 

Zamawiającego nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania 

danego zapytania, chyba, że wyznaczony zostanie inny dłuższy termin na 

udzielenie odpowiedzi, 

19) usunięcie poza plac budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. 

po zakończeniu robót, 

20) umożliwienie wstępu na teren budowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego: pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których 
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należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane lub innych 

organów kontrolnych i udostępnienia im danych i informacji wymaganych 

przez przepisy stosownych ustaw, 

21) zapewnienie wstępu na teren budowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego wskazanych przez niego osób innych niż wymienione w pkt 

20 powyżej, 

22) naprawienie wszelkich szkód w mieniu nie będącym przedmiotem 

przebudowy, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

23) postępowanie zgodnie z przepisami, zaleceniami i wytycznymi dotyczących 

ochrony zabytków, 

24) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości zamieszczenia, treści, rozmiarów, 

umiejscowienia wszelkich oznaczeń, tablic informacyjnych i reklam 

Wykonawcy, które Wykonawca zamierza umieścić na ogrodzeniu lub w innych 

miejscach na terenie budowy, widocznych dla osób niezwiązanych  

z realizacją przedmiotu Umowy, 

25) sporządzanie na wniosek Zamawiającego i zgodnie z jego wytycznymi 

dokumentów niezbędnych do prawidłowego udokumentowania kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

26) stosowanie się do poleceń Zamawiającego w zakresie wprowadzonych zmian 

w dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia technicznego lub 

wewnętrznego układu funkcjonalnego w lokalach, nie wymagających 

uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę,  

27) opracowanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich rysunków 

technicznych, warsztatowych oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do 

realizacji przedmiotu Umowy oraz przedkładania ich do akceptacji  

w uzgodnionej formie Przedstawicielowi Zamawiającego z co najmniej 14 

(czternasto-) dniowym wyprzedzeniem. Przedstawiciel Zamawiającego może 

zgłosić uwagi dotyczące przedstawionych przez Wykonawcę rysunków lub 

specyfikacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania. Uwagi 

będą zgłaszane Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia poprawionej wersji rysunków lub specyfikacji w terminie 7 

(siedmiu) dni od daty zgłoszenia uwag przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

28) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

szkody powstałe podczas lub przy okazji wykonywania przedmiotu Umowy, 

29) sporządzanie i przedkładanie Zamawiającemu wraz z fakturami za wykonanie 

zakresu przedmiotu Umowy stanowiącego etap II, raportu z postępu realizacji 

przedmiotu Umowy (1 egzemplarz w formie papierowej i 1 egzemplarz  

w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD), zawierającego rzeczowo-

finansowe rozliczenie prac określające procentowy zakres wykonania etapu II 

w stosunku do całego zakresu tego etapu. 
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§8 

1.  Roboty budowlane wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

2. Materiały i wszelkie urządzenia użyte do wykonania przedmiotu Umowy będą  

fabrycznie nowe, nie używane, wolne od wad oraz dobrej jakości. Materiały 

powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz spełniać 

wymogi określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także powinny być 

zgodne z innymi przepisami prawa i normami oraz spełniać wymogi określone w 

Umowie i Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 

materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu Umowy w dokumentacji 

projektowej. Zamawiający może nie zgodzić się na wprowadzenie określonych 

materiałów do dokumentacji projektowej, jeżeli uzna, że są one nieodpowiedniej 

jakości trwałości lub nie nadają się do wykorzystania przy realizacji przedmiotu 

Umowy. Stanowisko Zamawiającego odmawiające wprowadzenia materiałów 

wymaga uzasadnienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Przedstawicielowi 

Zamawiającego wniosków materiałowych dotyczących zatwierdzenia materiałów 

budowlanych, wykończeniowych, urządzeń, elementów wyposażenia itp., których 

zamierza użyć w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz uzyskać ich pisemne 

zatwierdzenie przed wbudowaniem. Wnioski materiałowe nie są wymagane dla 

materiałów które zostały określone w dokumentacji projektowej, pod warunkiem 

załączenia do dokumentacji projektowej dokumentów o których mowa w ust. 4. 

4. Wnioski materiałowe, o których mowa w ust. 3 będą przedkładane na piśmie wraz 

z wszelkimi dokumentami wymaganymi przepisami prawa oraz Umową, w tym 

m.in.: kartami katalogowymi wyrobów, certyfikatami, deklaracjami właściwości 

użytkowych, aprobatami technicznymi dla tych materiałów oraz innymi 

wymaganymi dokumentami (atest higieniczny, świadectwo dopuszczenia, etc....) 

oraz wzornikami i próbnikami. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie wniosku materiałowego  

o którym mowa w ust. 3, przez Przedstawiciela Zamawiającego, przed 

dostarczeniem materiału na plac budowy i przed jego wbudowaniem. 

Przedstawiciel Zamawiającego lub upoważniony przez niego inspektor nadzoru 

inwestorskiego lub nadzoru autorskiego, dokonuje weryfikacji wniosku 

materiałowego oraz zatwierdzenia lub odmawia zatwierdzenia materiału  

- w terminie 21 dni od daty złożenia wnioski przez Wykonawcę Przedstawicielowi 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB 

oraz w przypadkach wskazanych w ust. 9 poniżej. 

7. Wykonawca będzie kompletował na bieżąco protokoły badań technicznych, 

pomiarów, prób i sprawdzeń potwierdzające, że użyte wyroby spełniają 

wymagania określone w Umowie. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót objętych przedmiotem 
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Umowy. Nie wykonanie tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy 

przystąpienia do odbioru końcowego. 

8. W celu potwierdzenia należytej jakości materiałów, określonych w STWiORB, 

Wykonawca będzie korzystał z laboratorium, zatwierdzonego na piśmie przez 

właściwego Inspektora Nadzoru. 

9. Zamawiający (lub działający w jego imieniu Inspektor Nadzoru) może w każdym 

czasie żądać od Wykonawcy wykonania i przedłożenia odpowiednich badań 

dotyczących jakości materiałów, które mają być użyte przy realizacji przedmiotu 

Umowy, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w ust. 8. Badania 

zostaną wykonane na koszt Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego uwzględniającym czas niezbędny na wykonanie badań. 

10. Zamawiający może także wskazać Wykonawcy laboratorium sprawdzające, celem 

wykonania wyrywkowych badań weryfikujących wcześniejsze badania wykonane 

przez Wykonawcę. Koszty wykonania badań sprawdzających obciążają 

Zamawiającego. W przypadku rozbieżnych wyników badania przeprowadzonego 

przez Wykonawcę oraz badania sprawdzającego, Zamawiający (lub Inspektor 

Nadzoru) może żądać powtórzenia badań przez laboratorium, zaakceptowane 

przez właściwego Zamawiającego przy jego udziale, na koszt Wykonawcy. 

 

§9 

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu 

Umowy z innymi podmiotami posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia 

(Podwykonawcy), jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania Umowy, 

ani nie zwiększy kosztów jej wykonania. 

2. W przypadku powierzenia wykonania części robót budowlanych, dostaw lub usług 

Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji wykonania tych 

części Umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za należyte ich wykonanie. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników jak za swoje własne. W 

szczególności, jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikająca z 

braku Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub terminów wynikających  

z harmonogramu rzeczowo- finansowego. W przypadku realizacji przedmiotu 

Umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy  

z Podwykonawcami będą zawierane zawsze w imieniu i na rzecz wszystkich 

uczestników konsorcjum. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż 14 (czternaście) dni przed 

planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robót, przy czym 

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
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Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. Przedłożony projekt umowy powinien w szczególności zawierać: 

a) zakres prac, 

b) terminy (harmonogram) ich wykonania, 

c) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, które może być wyłącznie 

wynagrodzeniem ryczałtowym i które powinno być ustalone na podstawie 

kosztorysu sporządzonego w stopniu szczegółowości odpowiadającym 

zaakceptowanemu przez Zamawiającego kosztorysowi Wykonawcy 

(kosztorys prac stanowiących przedmiot umowy o podwykonawstwo powinien 

być przedłożony Zamawiającemu wraz z projektem umowy  

o podwykonawstwo); w przypadku, gdy wynagrodzenie Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy będzie przewyższało wynagrodzenie, jakie 

Wykonawca ma zgodnie z postanowieniami Umowy otrzymać za realizację 

danego zakresu prac, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu także projekt gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

Gwarancja będzie zawierała nieodwołalne i bezwarunkowe (tj.  

w szczególności bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dokumentów), 

zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty doręczenia 

wezwania kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością wynagrodzenia 

podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo  

a wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy na mocy Umowy za dany 

zakres prac, na pierwsze żądanie Podwykonawcy (lub odpowiednio Dalszego 

Podwykonawcy) lub Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że 

Wykonawca nie uiścił w terminie całości wynagrodzenia Podwykonawcy (lub 

Dalszego Podwykonawcy). Gwarancja płatności będzie ważna przez cały 

okres realizacji umowy o podwykonawstwo i przez okres co najmniej 6 

(sześciu) miesięcy po jej zakończeniu. Gwarancja będzie ponadto 

potwierdzała bezwarunkowe i nieodwołane prawo Zamawiającego do 

wezwania gwaranta w imieniu i na rzecz Podwykonawcy (lub Dalszego 

Podwykonawcy) do zapłaty kwot wskazanych w gwarancji na rzecz 

podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywać, iż 

gwarancja zapłaty stanowi załącznik do umowy o podwykonawstwo i jest jej 

integralną częścią, z tym zastrzeżeniem, że zmiana polegająca na wydłużeniu 

okresu obowiązywania gwarancji nie stanowi zmiany tej umowy; Wykonawca 

zobowiązany jest zawrzeć umowę z gwarantem na warunkach 

zaakceptowanych przez Zamawiającego najpóźniej do dnia zawarcia umowy 

o podwykonawstwo,  

d) termin uregulowania wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 14 

(czternaście) dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 
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e) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo będzie przewidywała możliwość 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia 

z należności za częściowo wykonane roboty budowlane, projekt takiej umowy 

powinien zawierać ponadto zastrzeżenie, że potrąconą na jej podstawie część 

należności Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje się za 

wniesioną na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

w związku z czym nie jest ona objęta odpowiedzialnością Zamawiającego na 

podstawie art. 6471 K.c. 

4. Zamawiający, w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedłożenia projektu 

umowy, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadku, gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż wskazany w ust. 

3 powyżej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin 

wykonania przedmiotu Umowy wskazany w § 2 ust. 1 Umowy lub termin 

wykonania danego zakresu robót wynikający z wiążącego Wykonawcę 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy od odbioru robót przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru (również w sposób pośredni poprzez 

uzależnienie odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę od ich 

odebrania przez Zamawiającego, 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o roboty 

budowlane, umów na dostawy lub usługi z Dalszymi Podwykonawcami,  

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich 

akceptacji i zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

5) umowa nie zawiera zapisu, że Zamawiający odpowiada za zapłatę 

wynagrodzenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

wyłącznie do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty 

budowlane objęte przedmiotem umowy o podwykonawstwo, 

6) umowa przewiduje wynagrodzenie Podwykonawcy, przewyższające 

wysokość wynagrodzenia wynikającego z zaakceptowanego przez 

Zamawiającego Kosztorysu, przysługującego Wykonawcy za wykonanie 

danego zakresu Umowy, 

7) umowa warunkuje dokonanie zwrotu Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę (w przypadku umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą  

a Podwykonawcą), Podwykonawcę (w przypadku umowy zawartej pomiędzy 

Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą) lub Dalszego Podwykonawcę (w 

przypadku umów zawartych pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami) od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez 
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Zamawiającego (lub odpowiednio na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę 

lub na rzecz Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawcę, itd.), 

8) umowa określa karę umowną za nieterminowe wykonania zobowiązania 

przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienie 

(kary umowne mogą być zastrzeżone wyłącznie za zwłokę), 

9) umowa nakazuje Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez 

możliwości jej zamiany zgodnie z wyborem Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy na gwarancję bankową/ubezpieczeniową lub inną formę 

przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności ustawie Pzp, 

10) umowa przewiduje, że łączna wysokość kar umownych należnych 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekroczy 30% 

wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego w formie pisemnej 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca za pośrednictwem 

Wykonawcy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 7 (siedmiu) dni 

od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w ciągu 14 (czternastu) dni od daty przedłożenia kopii umowy,  

o której mowa w ust. 6zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  

o których mowa w ust. 4 powyżej, a także w przypadku, gdy Wykonawca nie 

przedłożył wraz z kopią umowy o podwykonawstwo kopii ważnej gwarancji, 

zawartej zgodnie z postanowieniami ust. 3. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 powyżej, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, a także w przypadku przedłożenia 

Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 lit. d 

powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy (również zawartej przez Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę) i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających dokonanie takiej zmiany w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) 

dni od daty otrzymania informacji, pod rygorem zapłaty kary umownej,  

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług 

Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany, do dokonania we własnym 
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zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Ten sam obowiązek 

dotyczy również Podwykonawcy w przypadku powierzenia robót, dostaw lub usług 

Dalszemu Podwykonawcy. Zapłata nie może polegać na dokonaniu na rzecz 

Podwykonawcy przelewu wierzytelności przysługujących Wykonawcy, przekazu 

lub potrącenia (lub kompensaty) wierzytelności przysługującej Wykonawcy 

względem Dalszego Podwykonawcy z wierzytelnością z tytułu wynagrodzenia 

wynikającego z umowy o podwykonawstwo. Zastrzeżenie to dotyczy odpowiednio 

potrącenia, przekazu lub przelewu na rzecz Dalszych Podwykonawców 

wierzytelności przysługujących Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom 

lub dokonywania przez nich odpowiednich potrąceń (lub kompensaty), chyba, że 

Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę. Zgoda powinna być wyrażana  

w odniesieniu do konkretnej płatności.  Dowód dokonania zapłaty winien zawierać 

wyraźne oznaczenie należności, z tytułu której następuje zapłata, w szczególności 

poprzez wskazanie zakresu robót, dostaw i usług oraz okresu, w jakim roboty, 

dostawy lub usługi zostały wykonane albo poprzez odwołanie do zawierającej ww. 

informacje faktury (do jej numeru, daty wystawienia itd.) pochodzącej od 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W przypadku płatności 

dokonywanej na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, obejmującej 

wiele należności z różnych tytułów, płatność związana z realizacją przedmiotu 

Umowy musi być wyszczególniona i możliwa do zidentyfikowania. 

12. Przed wystąpieniem z wnioskiem o płatność częściową lub końcową Wykonawca 

zobowiązany jest zapłacić wszelkie istniejące na ten dzień zobowiązania - 

wymagalne i niewymagalne (w tym z tytułu wynagrodzenia) - przysługujące 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom z tytułu wykonanych robót 

budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług związanych z realizacją 

przedmiotu niniejszej Umowy. 

13. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu, najpóźniej wraz z fakturą końcową, w oryginale pisemne 

oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców potwierdzające 

dokonanie na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia im należnego za roboty, dostawy 

lub usługi objęte płatnością częściową wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego 

tytułu od Zamawiającego.  

14. 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 zamówienia na roboty budowlane. 

Pod pojęciem uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę rozumie się brak zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 
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15. Zapłata wynagrodzenia 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. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) 

dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18.   W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 w terminie wskazanym   

przez Zamawiającego, 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. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 13, Zamawiający według własnego wyboru  

- dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wniesionego przez 

Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z kwotą 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.  Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 

stanowić podstawę naliczenia kar umownych lub odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy. 

21.  Zamawiający lub Przedstawiciel Zamawiającego może żądać od Wykonawcy 

zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową lub nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych czynności lub dotrzymania terminów ich realizacji. 

22.   Wykonawca zapewnia udział Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

podczas odbioru robót budowlanych, które ten wykonał. 
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23. Dopuszcza się możliwość zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje  

w trakcie realizacji robót budowlanych. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje 

się zasady określone w niniejszym paragrafie. 

24. Do każdego oświadczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 16, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, dokumenty źródłowe 

dotyczące rozliczeń z tymi podwykonawcami (w szczególności: protokoły odbioru 

robót, faktury VAT wystawione przez Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców oraz potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia z danej faktury VAT), 

z uwzględnieniem postanowień ust. 11. 

25. Zamawiający ma prawo żądać bezpośrednio od Wykonawcy, w ramach 

Wynagrodzenia, przekazania wszystkich lub wskazanych dokumentów, 

potwierdzających zapłatę wynagrodzenia. 

 

§10 

1. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  

o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy 

konsorcjum lub innej umowy regulującej zasady współpracy wykonawców  

(w przypadku złożenia oferty wspólnej kilku Wykonawców) w terminie 7 (siedmiu) 

dni od daty podpisania Umowy, o ile taka umowa nie została przedłożona 

Zamawiającemu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przedkładania Zamawiającemu 

każdego aneksu zmieniającego umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie  

7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia. 

3. Umowa konsorcjum lub umowa jej podobna, powinna w szczególności stwierdzać 

solidarną i niepodzielną odpowiedzialność partnerów za realizację przedmiotu 

Umowy, w której lider konsorcjum będzie upoważniony, na podstawie pisemnego 

pełnomocnictwa, do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy  

i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są solidarnie 

odpowiedzialni względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu Umowy, niezależnie od zapisów umowy konsorcjum w ww. 

zakresie. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków 

konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za uregulowane przez 

Zamawiającego zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

 

§11 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór dokumentacji projektowej, 

b) odbiór dokumentów formalno-prawnych pozwalających na rozpoczęcie 

procesu budowlanego, 

c) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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d) odbiory częściowe,  

e) odbiór końcowy, 

f)   coroczne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi i gwarancji jakości, 

g) odbiór ostateczny na 30 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości. 

2. Z czynności odbioru strony sporządzać będą pisemne protokoły odbioru. Osoby 

dokonujące odbioru w imieniu Zamawiającego mogą odmówić przystąpienia do 

odbioru z powodu braku oświadczeń lub innych dokumentów, o których mowa w 

Umowie, a także w każdym przypadku stwierdzenia niewykonania dokumentacji 

projektowej, robót zgłoszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych 

dokumentacji projektowej lub robót. 

3. Odbioru dokumentacji projektowej dokonuje Zamawiający, na wniosek 

Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji projektowej.  

4. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający, na 

wniosek Wykonawcy, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia robót 

do odbioru w postaci wpisu Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy. 

5. W przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone do odbioru roboty zanikające, 

Zamawiający może wstrzymać wykonanie robót budowlanych i nakazać odkrycie 

wskazanych robót w celu dokonania ich odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, 

na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót objętych 

przedmiotem Umowy. Zgłoszenie zakończenia robót powinno być dokonane nie 

później niż na 14 (czternaście) dni przed upływem terminu wykonania Umowy  

i powinno być potwierdzone odpowiednimi wpisami w Dzienniku Budowy przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Do zgłoszenia odbioru końcowego dołączona zostanie dokumentacja 

powykonawcza. Brak dołączenia dokumentacji powykonawczej upoważnia 

Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego.  

8. Odbiór końcowy rozpocznie się w terminie najpóźniej 14 dni od dnia zgłoszenia 

zakończenia robót. 

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego: 

a) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części zgłoszonych robót  

- roboty nie zostaną odebrane do czasu usunięcia wad lub wykonania 

brakującej części robót (uważa się wówczas, że przedmiot Umowy lub jego 

część nie został wykonany w terminie); 

b) wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia - Wykonawca zobowiązuje się 

do ich usunięcia w terminie 7 (siedmiu) dni, chyba, że Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy dłuższy termin (uważa się wówczas, że przedmiot Umowy lub 

jego część został wykonany w terminie); w razie nieusunięcia przez 

Wykonawcę wad nieistotnych we wskazanym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy, określony przez 

siebie termin do ich usunięcia - wyznaczenie dodatkowego terminu do 

usunięcia wad jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego; 
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c) wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo 

dokonać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia. 

Za wady istotne uznaje się wady uniemożliwiające lub znacznie utrudniające korzystanie 

z przedmiotu umowy. 

§12 

1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe.  

2. Płatność częściowa za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Suma płatności częściowych, z uwzględnieniem płatności o której mowa w ust. 2, 

nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia Wykonawcy, a ich liczba nie może 

przekroczyć trzech. 

4. Płatności częściowe za wykonanie zakresu przedmiotu Umowy stanowiącego etap 

II płatne będą za realizację robót proporcjonalnie do procentowego 

zaawansowania realizacji robót stanowiących etap II po przekroczeniu 30% i 60% 

zakresu rzeczowego etapu II. Zaawansowanie ustalane będzie na podstawie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego.  

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

6. Podstawą wystawienia faktur częściowych jest zaakceptowany przez 

Przedstawiciela Zamawiającego wniosek o płatność częściową, wraz  

z podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego protokołem odbioru 

częściowego, a w trakcie realizacji etapu II będzie to także zweryfikowany przez 

Zamawiającego raport wraz z rozliczeniem wykonanych w tym okresie robót,  

z którego wynika, iż zakres rzeczowy przekroczył wykonanie 30% i 60% zakresu 

rzeczowego etapu II. 

7. Zatwierdzony przez Zamawiającego, protokół odbioru końcowego stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 

8. Zapłata wynagrodzenia wynikającego z faktur częściowych oraz faktury końcowej 

nastąpi w terminie do 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty złożenia w siedzibie 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wszystkich dokumentów związanych 

z rozliczeniem i płatnością końcową. Zamawiający może wstrzymać się  

z dokonaniem płatności w części objętej kontrolą do czasu zakończenia kontroli; 

niezależnie od tego, w razie wątpliwości Zamawiającego dotyczących rozliczenia 

lub płatności, Zamawiający może wstrzymać się z dokonaniem płatności  

w zakresie, którego dotyczą wątpliwości Zamawiającego, do czasu ich 

ostatecznego wyjaśnienia. Nie stanowi to zwłoki w zapłacie wynagrodzenia,  

w szczególności związanej z brakiem płatności dla Podwykonawców. 

10. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

10.   Wykonawca oświadcza, iż wskazany na fakturze rachunek bankowy znajduje się               

w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (tzw. białej liście).  

11. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, nie 

znajdował się na tzw. białej liście, Zamawiający może wstrzymać zapłatę  
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i poinformować Wykonawcę o stwierdzonym fakcie. W takim przypadku termin 

zapłaty ulega przedłużeniu do dnia wskazania przez Wykonawcę rachunku 

bankowego znajdującego się na tzw. białej liście. 

12. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

 

§13 

1.  Wszelka dokumentacja projektowa oraz inne elementy mające charakter dzieła, 

stworzona przez Wykonawcę lub podmioty działające na jego zlecenie, 

przekazywana Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy, w tym  

w szczególności projekty, raporty, prototypy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, 

obliczenia, , podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 

1191, dalej jako: „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”), w zakresie, 

w jakim stanowią utwór w rozumieniu tej ustawy. 

2. Z chwilą wydania utworów Zamawiającemu i w ramach Wynagrodzenia, na 

Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworów w zakresie 

pól eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej, bez konieczności składania w tej 

sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez strony Umowy. 

3. Zamawiający uzyskuje prawo do rozporządzania i korzystania z utworów przez 

czas nieoznaczony, bez ograniczeń co do terytorium lub liczby egzemplarzy na 

następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystywania utworów lub ich części na własny użytek oraz użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego; 

2) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (art. 

CD, DVD, Blue-ray, pendrive); 

3) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 

zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do 

tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworów,  

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera w dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu; 

5) udostępniania i umieszczania na stronie internetowej Zamawiającego; 

6) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów; 

7) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo 

fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną; 

8) nadawania za pośrednictwem satelity; 

9) reemisji; 

10) wymiany nośników, na których utrwalono utwory; 
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11) wykorzystania w utworach multimedialnych; 

12) wykorzystania całości lub fragmentów utworów do celów informacyjnych, 

promocyjnych i reklamy; 

13) wprowadzania zmian, skrótów; 

14) tłumaczenia i sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu 

napisów, jak i lektora; 

15) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów 

Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory 

zostały utrwalone. 

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, udziela 

Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego – zezwala Zmawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian 

utworów, na korzystanie z opracowań utworów i ich przeróbek oraz na 

rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – a także przenosi na 

Zamawiającego prawo do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i 

rozporządzanie utworami zależnymi, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. 

6. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, zezwala Zamawiającemu na 

wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do utworów i ich opracowań oraz 

zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza i akceptuje, że w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z uprawnień wskazanych w art. 636 Kodeksu cywilnego lub  

w każdym innym przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma prawo 

żądać wydania wykonanych do tego dnia utworów, a Wykonawca ma obowiązek 

ich wydania w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia mu tego żądania. 

Zamawiający może nadto zlecić wykonanie poprawek, uzupełnień lub 

dokończenie utworu innej osobie i nie będzie to stanowić naruszenia praw 

autorskich, w szczególności prawa do integralności utworu. Wykonawca zrzeka 

się wszelkich roszczeń z tego tytułu i zobowiązuje się ich nie dochodzić na drodze 

sądowej względem Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że utwory tworzone przez Wykonawcę lub podmiot 

działający na jego zlecenie nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności oraz 

przejąć pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w przypadku, gdy okaże się, 

że prawa autorskie osób trzecich zostały naruszone oraz pokryć tym osobom 

wszelkie straty, koszty, opłaty, wydatki lub inne zobowiązania wynikające z faktu 

naruszenia lub zwrócić je Zamawiającemu, gdyby zostały od niego 

wyegzekwowane. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej wraz ze 

zgłoszeniem do odbioru końcowego kopii umów, na podstawie których nabył 

autorskie prawa majątkowe do poszczególnych utworów wykonanych w ramach 

niniejszej Umowy od innych podmiotów działających w jego imieniu, również  
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w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, z tym zastrzeżeniem, że w tym 

ostatnim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ww. umów do 

daty odbioru ostatecznego. 

10. W przypadku, gdy okaże się, że utwór narusza prawa autorskie osób trzecich, 

Wykonawca zobowiązuje się niezależnie od zobowiązań określonych ust. 8 

powyżej, zapłacić Zamawiającemu karę umowną w kwocie odpowiadającej 0,05% 

(pięć setnych procenta) Wynagrodzenia, wskazanego w §4 ust. 1 Umowy. 

11. Wszelkie prawa, o których mowa powyżej, Zamawiający nabywa na zasadzie 

wyłączności. Do dnia ich przeniesienia Wykonawca będzie je wykonywał 

wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

12. Wszelkie uprawnienia Zamawiającego opisane w niniejszym paragrafie będą mu 

przysługiwały także po wykonaniu Umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub 

odstąpieniu od niej. 

13. W ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowania, opisanych  

w Dokumentacji Projektowej. W tym celu – o ile Zamawiający nie wyrazi zgody na 

piśmie na inne warunki – Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć lub udzielić 

licencji lub sublicencji lub przenieść na Zamawiającego: 

1) legalnie pozyskane przez Wykonawcę licencje typu Freeware, udzielone przez 

producenta oprogramowania, upoważniające Zamawiającego do 

nieograniczonego w czasie, niewyłącznego, bez ograniczenia co do zakresu  

i terytorium oraz z okresem wypowiedzenia przez licencjodawcę nie krótszym 

niż 10 (dziesięć) lat od daty odbioru końcowego, korzystania  

z oprogramowania oraz dokonywania – bez konieczności uzyskania 

dodatkowych zgód autorów, producenta oprogramowania lub innych 

podmiotów -czynności wskazanych w art. 75 w ustawie o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych; 

2) legalnie pozyskane przez Wykonawcę licencje na oprogramowanie udzielone 

przez producenta oprogramowania, upoważniające Zamawiającego do 

nieograniczonego w czasie, niewyłącznego, bez ograniczenia co do zakresu  

i terytorium oraz z okresem wypowiedzenia przez licencjodawcę nie krótszym 

niż 10 (dziesięć) lat od daty odbioru końcowego, korzystania  

z oprogramowania oraz dokonywania – bez konieczności uzyskania 

dodatkowych zgód autorów, producenta oprogramowania lub innych 

podmiotów -czynności wskazanych w art. 75 w ustawie o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, obejmujące także: 

a)  prawo jego nieograniczonego wykorzystywania i użytkowania przez 

Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia, remontu, 

konserwacji, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub 

napraw dostarczonego sprzętu, urządzeń, systemów lub obiektów 

wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, bez konieczności uzyskania 

dodatkowych zgód autorów oprogramowania lub innych podmiotów, 
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b) prawo dokonywania zmian w oprogramowaniu, przy użyciu 

oprogramowania narzędziowego dostarczonego przez Wykonawcę  

w ramach Umowy lub innego adekwatnego, samodzielnie lub przez osoby 

trzecie, w celu należytej eksploatacji, naprawy, remontu, modernizacji, 

rozbudowy, przebudowy, poprawy funkcjonowania dostarczonego 

sprzętu, urządzeń, systemów lub obiektów wchodzących w zakres 

przedmiotu  Umowy,  bez konieczności uzyskania dodatkowych  zgód 

autorów oprogramowania lub innych podmiotów. Wraz   z   licencją,   

Wykonawca   powinien   przedłożyć   Zamawiającemu dokument 

potwierdzający upoważnienie Zamawiającego do wykonywania zależnych 

praw autorskich oraz   zezwalania   na   wykonywanie   zależnych   praw   

autorskich   w   stosunku do oprogramowania, w zakresie w jakim jest to 

niezbędne dla prawidłowego korzystania przez Zamawiającego  

z obiektów wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, w szczególności 

dla celów ukończenia, konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, 

przebudowy, rozbudowy  lub napraw dostarczonego sprzętu, urządzeń, 

systemów  lub obiektów wchodzących w zakres przedmiotu Umowy,  

a także potwierdzający upoważnienie Zamawiającego do wykonywania 

osobistych praw majątkowych w zakresie niezbędnym dla realizacji ww. 

celów. 

3)  autorskie prawa majątkowe do wszelkiego oprogramowania stworzonego 

przez Wykonawcę (lub podmioty działające na jego zlecenie) w związku  

z realizacją przedmiotu Umowy na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 

oraz obejmujących dodatkowo: 

a) prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystywania i użytkowania 

oprogramowania przez Zamawiającego, w szczególności dla celów 

ukończenia, remontu, konserwacji, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, 

rozbudowy lub napraw dostarczonego sprzętu, urządzeń, systemów lub 

obiektów wchodzących w zakres Zadania, bez konieczności uzyskania 

dodatkowych zgód autorów oprogramowania lub innych podmiotów, 

b) prawo dokonywania zmian w oprogramowaniu, przy użyciu 

oprogramowania narzędziowego dostarczonego przez Wykonawcę  

w ramach Umowy lub innego adekwatnego, samodzielnie lub przez osoby 

trzecie, w celu należytej eksploatacji, naprawy, remontu, modernizacji, 

rozbudowy, przebudowy, poprawy funkcjonowania dostarczonego sprzętu, 

urządzeń, systemów lub obiektów wchodzących w zakres Zadania, bez 

konieczności uzyskania dodatkowych zgód autorów oprogramowania lub 

innych podmiotów. 

Do przeniesienia praw autorskich do oprogramowania, o którym mowa  

w niniejszym postanowieniu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4-9 oraz 

ust. 11-12. 

14. Licencje, o których mowa w ust. 13 pkt 1 i 2 powinny ponadto upoważniać 

Zamawiającego do udzielania sublicencji, bez konieczności uzyskania zgody 
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licencjodawcy lub podmiotu trzeciego, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na 

dostawę oprogramowania bez prawa udzielania sublicencji przez Zamawiającego. 

15. Wynagrodzenie za udzielenie licencji i przeniesienie praw autorskich do 

oprogramowania jest ujęte w kwocie Wynagrodzenia, o której mowa w §4 ust. 1 

Umowy, a Wykonawcy lub licencjodawcom nie przysługuje w tym zakresie żadne 

dodatkowe wynagrodzenie. 

16. Przeniesienie licencji oraz praw autorskich do oprogramowania, o których mowa  

w ust. 13 następuje z chwilą wydania egzemplarza Zamawiającemu. Z tą też 

chwilą na Zamawiającego przechodzi własność nośnika, na którym dostarczone 

zostało oprogramowanie (jeżeli oprogramowanie było dostarczone na odrębnym 

nośniku). 

17. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczone oprogramowanie nie odpowiada 

wymogom wskazanym w ust. 13 i 14, w szczególności narusza prawa autorskie 

osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, niezależnie 

od zobowiązań określonych ust. 8 powyżej, karę umowną w kwocie 

odpowiadającej 0,05% (pięć setnych procenta) Wynagrodzenia, wskazanego w §4 

ust. 1 Umowy. 

18.  Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o licencji, strony mają na myśli także 

ewentualne sublicencje. 

 

§14 

1.  Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady 

przedmiotu Umowy, polegające na niezgodności wykonanych prac z Umową. 

2.  Rękojmia za wady obejmuje również oprogramowanie urządzenia i materiały użyte 

do wykonania Umowy. 

3.   Okres rękojmi za wady rozpoczyna bieg od momentu podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i wygasa wraz  

z upływem okresu gwarancji. 

4.   W przypadku ujawnienia się w okresie rękojmi wad przedmiotu Umowy, 

Zamawiający według własnego uznania może żądać usunięcia wad lub złożyć 

oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od Umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone, jeżeli Wykonawca nie 

usunie wady pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia technologicznie 

uzasadnionego terminu na usunięcie wady. 

5.   W przypadku gdy wada występuje w dokumentacji projektowej, Zamawiający 

może żądać usunięcia wady powstałej w dokumentacji projektowej i naprawienia 

robót budowlanych wykonanych na podstawie błędnej dokumentacji projektowej. 

W celu uniknięcia wątpliwości strony ustalają, że odbiór dokumentacji projektowej 

nie stanowi potwierdzenia prawidłowości jej wykonania przez Wykonawcę.  

6.  W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich 

zgłoszenia, chyba że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na piśmie dłuższy 

termin. 
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7.   W przypadku, gdy z obiektywnych względów technicznych/technologicznych lub 

organizacyjnych (np. konieczność zamówienia urządzeń lub materiałów), 

usunięcie wady w terminie, o którym mowa w ust.  5 nie będzie możliwe, 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie 

Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od daty zgłoszenia wady  

i zaproponować odpowiedni termin naprawy. W takim przypadku, termin usunięcia 

wady wyznacza Zamawiający, uwzględniając obiektywne możliwości 

techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy. W przypadku braku 

zawiadomienia Zamawiającego o ww. przeszkodach usunięcia wad w terminie 5 

(pięciu) dni od dnia zgłoszenia wad, Wykonawcę wiąże termin określony w ust. 5. 

8.  W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwia 

korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć wadę w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od 

daty jej zgłoszenia. 

9.   W przypadku nieusunięcia wady w terminie wskazanym w ust. 6-8, niezależnie od 

uprawnień z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, Zamawiający ma prawo zlecić 

usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskiwania żadnych zgód lub upoważnień, po wcześniejszym wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczeniu co najmniej 7 (siedmio-) dniowego 

terminu na jej usunięcie.  

10.  Dwukrotne zgłoszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiającego, stanowi 

podstawę do żądania przez Zamawiającego wymiany wadliwego/uszkodzonego 

elementu/urządzenia na nowy. W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany, 

postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

11.  Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy (w tym 

materiały użyte do jego wykonania oraz dostarczone urządzenia) na warunkach 

określonych poniżej. 

12.  Gwarancja jakości obejmuje wszystkie wady przedmiotu Umowy, a także 

oprogramowania, materiałów i urządzeń użytych do wykonania Umowy.  

13.  Okres rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna bieg od momentu podpisania 

protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i wygasa z upływem 60 

miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi  

i gwarancji jakości na dokumentację projektową upływa z momentem upływu 

rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane. 

14.  Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy i/lub jego elementy, przez cały 

okres gwarancji jakości nie będą miały ubytków lub innych uszkodzeń 

utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z nich w celu, w jakim zostały 

wybudowane oraz że będą należytej jakości. 

15.  Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wady lub naprawić wszelkie 

uszkodzenia/usterki, które ujawniły się w wykonanych robotach w okresie 

gwarancji. Usunięcie wad lub usterek nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od 
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dnia zgłoszenia wady lub uszkodzenia/usterki, chyba że Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy na piśmie dłuższy termin do ich usunięcia. 

16. W przypadku, gdy ze względów technicznych/technologicznych i/lub 

organizacyjnych, usunięcie wady lub naprawa uszkodzenia/usterki w terminie,  

o którym mowa w ust. 14 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 

(pięciu) dni od daty zgłoszenia wady lub uszkodzenia/usterki i zaproponować 

odpowiedni termin naprawy. W takim przypadku, termin wykonania napraw 

wyznacza Zamawiający, uwzględniając możliwości techniczne/technologiczne i/lub 

organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia Zamawiającego  

o technologicznych/technicznych przeszkodach usunięcia wad lub 

uszkodzeń/usterki w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia wad lub 

uszkodzeń/usterki, Wykonawcę wiąże termin określony w ust. 14. 

17.  W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia/usterki stwarzają niebezpieczeństwo dla 

ludzi lub uniemożliwiają korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich 

przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady/usterki  

w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty ich zgłoszenia. O charakterze 

wady lub uszkodzeń/usterek decyduje Zamawiający, który przy ich zgłoszeniu jest 

zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada lub uszkodzenie/usterka 

stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwia korzystanie z obiektów w 

sposób zgodny z ich przeznaczeniem. 

18.  W przypadku nie usunięcia wady lub niewykonania napraw powstałych 

uszkodzeń/usterek, w terminach wskazanych w ust. 14-16, Zamawiający ma 

prawo zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po 

wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczeniu co 

najmniej 7 (siedmio-) dniowego terminu na jej usunięcie. 

19.  Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie może zawierać żadnych uzależnień, 

ograniczeń lub wyłączeń związanych z obowiązkiem wykonywania przez 

Zamawiającego jakichkolwiek czynności wykraczających poza zwykły zakres 

bieżącego utrzymania technicznego zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę 

dokumentacją eksploatacyjną.  

20.  Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów 

Kodeksu  cywilnego. 

21.  Warunki gwarancji określone w dokumentach gwarancyjnych, mniej korzystne niż 

postanowienia niniejszej umowy nie obowiązują, a jednocześnie w miejsce tych 

postanowień stosuje się postanowienia niniejszej umowy. 

 

§15 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie 

należytego jej wykonania (dalej jako: „zabezpieczenie") w wysokości 5% (pięć 

procent) Wynagrodzenia w formie___________________. 

2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji przedmiotu Umowy oraz okres 

rękojmi za wady. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń 
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Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 

roszczeń z tytułu kar umownych, innych roszczeń powstałych w okresie rękojmi 

czy też pokrycia kosztów prac wykonanych przez inne podmioty za Wykonawcę 

lub przez niego zaangażowane w charakterze Podwykonawców, Dostawców lub 

Usługodawców. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% (siedemdziesiąt procent) zabezpieczenia  

w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, przez co należy rozumieć dzień 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 

4. Pozostałe 30% (trzydzieści procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas 

obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady, dla pokrycia ewentualnych roszczeń 

w ramach rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w piętnastym dniu po 

upływie okresu rękojmi lub gwarancji, w zależności od tego który z tych terminów 

upływa później. 

5. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub przesunięcia 

terminu jego wykonania, termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu 

ulega odpowiedniemu przedłużeniu, z zachowaniem zasad określonych w ust. 4 - 

5. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie, Wykonawca 

zobowiązuje się odpowiednio wydłużyć okres ważności zabezpieczenia  

i przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odpowiednie 

przedłużenie okresu jego ważności najpóźniej na 7 (siedem) dni przed upływem 

pierwotnego terminu jego obowiązywania. Nieprzedłużenie tego terminu 

upoważnia Zamawiającego do skorzystania z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych 

gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do 

zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie 

i bezwarunkowo (tj. w szczególności bez konieczności przedkładania 

dokumentów, poza wezwaniem do zapłaty skierowanym do Wykonawcy), na 

pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) 

zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy; 

2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do 

zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie 

i bezwarunkowo (tj. w szczególności bez konieczności przedkładania 

dokumentów, poza wezwaniem do zapłaty skierowanym do Wykonawcy), na 

pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) 
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zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wydłużył gwarancji  

w wymaganym przez Zamawiającego zakresie; 

3) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia. 

8.   W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, treść gwarancji/poręczenia 

powinna wskazywać Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji/poręczenia. 

Gwarancja będzie podlegała prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczące 

gwarancji będą podlegały jurysdykcji sądów polskich, tj. sądu właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. Gwarancja nie może zawierać postanowień, 

przewidujących uwolnienie się przez gwaranta z odpowiedzialności wynikającej  

z gwarancji w przypadku jakichkolwiek zmian, uzupełnień lub innych modyfikacji 

warunków Umowy, które mogą być dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy 

lub przepisami prawa. 

9. Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 powyżej nie 

będzie wymagane, jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie odrębnych 

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczenia, 

obejmujących zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: 

1) zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta 

gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, kwoty 

określonej w gwarancji/poręczeniu, nie większej niż 70% kwoty zabezpieczenia; 

gwarancja/poręczenie powinno obowiązywać co najmniej do czasu odbioru 

przez Zamawiającego przedmiotu Umowy bez istotnych wad oraz 

2) zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta 

gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, kwoty 

określonej w gwarancji/poręczeniu, nie większej niż 30% kwoty zabezpieczenia; 

gwarancja/poręczenie powinna obowiązywać do czasu upływu okresu rękojmi. 

10.  W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej elementów, o których mowa 

w ust. 7 i 9, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia i/lub wymogi 

i/lub warunki dotyczące wypłaty, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł 

zabezpieczenia. 

11. Przed złożeniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć projekt gwarancji 

Zamawiającemu celem jego akceptacji. Gwarancje, których treść nie została 

uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego nie będą przyjmowane. 

12. Zamawiający może na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę formy 

wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia będzie polegała 

na wniesieniu przez Wykonawcę w miejsce zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 

1 zabezpieczenia w innej formie, tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach 



Strona 28 z 33 
 

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.  

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 

13. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca 

przed dokonaniem takiej zmiany Umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 

obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie Umowy w zakresie 

terminu wykonania Umowy, pokrywał się on z terminami wynikającymi z ust. 2  

i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie 

przed zawarciem aneksu do Umowy wydłużającego termin jej wykonania. Brak 

takiego dokumentu stanowi podstawę do odmowy zawarcia aneksu do Umowy 

wydłużającego termin jej wykonania z wyłącznej winy Wykonawcy. 

 

§16 

1.  Niezależnie od tego, czy Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 

umowy - w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia o którym 

mowa w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w dotrzymaniu terminu realizacji Etapu I: w wysokości 0,2% (dwie 

dziesiąte procenta) wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas 

któregokolwiek z odbiorów - w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) 

Wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki), 

4) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie 

rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) 

Wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

5) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów potwierdzających wydłużenie 

terminu zabezpieczenia - w wysokości 0,05% (pięć setnych procenta) 

Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki; 

6) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% 

(dwadzieścia procent) Wynagrodzenia. 

7) za wykonywanie przedmiotu umowy przez niezgłoszonych podwykonawców – 

10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

8) za wykonywanie prac wskazanych w §6 ust. 1 przez osoby zatrudnione na 

innej podstawie niż umowa o pracę – 2.000 zł (dwa tysiące złotych) za każdy 

stwierdzony przypadek. 

2.  Jeżeli jedno zdarzenie stanowi jednocześnie podstawę do naliczenia kar 

umownych w oparciu o różne punkty, wymienione w ust. 1, Zamawiający naliczy 

karę umowną na podstawie postanowienia, przewidującego wyższą karę. 
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3.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 20% (dwadzieścia procent) Wynagrodzenia. Nie dotyczy to 

odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w §17 ust. 4. 

4.  W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość jakąkolwiek kary 

umownej, określoną w Umowie, Zamawiający  Strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość tych kar, 

na zasadach ogólnych. 

5.  W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za 

wady, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt  

i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

6.  Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 

30% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1. 

 

§17  

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu 

cywilnego.  

2. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu 

cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,  

w sytuacjach gdy: 

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie 

uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym wykonanie przedmiotu Umowy; 

b) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów realizacji 

określonych w Umowie (w tym do w stosunku do terminu realizacji Etapu I) lub 

w zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – 

finansowym o więcej niż 14 (czternaście) dni, chyba że opóźnienie to wynika 

wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z powodu siły wyższej,  

c) Wykonawca realizuje prace niezgodnie z niniejszą umową, innymi 

dokumentami regulującymi wykonanie prac, chyba że Zamawiający w formie 

pisemnej wyraził zgodę na realizację prac w sposób odmienny. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy po 

rozpoczęciu prac, odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło 

jedynie niewykonanej części Umowy, chyba że z uwagi na stopień zaawansowania 

realizacji przedmiotu umowy, lub innych przyczyn zasadne będzie odstąpienie od 

całości umowy bądź od części obejmującej wcześniej wykonane elementy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym jej momencie w przypadku 

nieotrzymania finansowania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku 

braku wypłaty dotacji, rozwiązania umowy o dotację lub w przypadku gdy 

realizacja umowy nie leży w interesie publicznym. Takie odstąpienie nie jest 

uważane za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i nie 
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upoważnia Wykonawcy do żądania zapłaty kary umownej określonej w §16 ust. 3, 

innych roszczeń odszkodowawczych, ani jakichkolwiek innych roszczeń. W 

przypadku odstąpienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie za dokumentację i prace wykonane 

do dnia odstąpienia.  

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, w terminie do 180 (stu osiemdziesięciu) dni od dnia w którym 

Zamawiający dowiedział się o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej złożenie 

takiego oświadczenia. 

6. Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania Umowy lub 

odstąpienia od Umowy sporządzi - przy udziale Zamawiającego - inwentaryzację 

wykonanych prac na dzień rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy  

- o terminie inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie;  

w przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w ww. terminie lub rozbieżnych 

stanowisk stron dotyczących stopnia zaawansowania i/lub jakości wykonanych 

prac, Zamawiający może sporządzić jednostronny protokół inwentaryzacji, który 

będzie podstawą rozliczenia o którym mowa w ust. 7. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace, których nie 

dotyczy odstąpienie, na podstawie stopnia zaawansowania ich wykonania. 

 

§18 

1. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do posiadania 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie niższą 

niż 10.000.000 zł.  

2. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu polisę OC przed podpisaniem umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej na co 

najmniej 7 dni przed końcem aktualnego okresu ubezpieczenia.  

4. Treść polisy ubezpieczeniowej i zakres ubezpieczenia podlega akceptacji 

Zamawiającego. 

§19 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, aneksem do Umowy,  

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy  

w następujących przypadkach:  

1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, jeżeli:  

 a)  wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, lub 

nastąpi opóźnienie w realizacji robót z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, 

b)  nastąpi zmiana przedmiotu umowy, 
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c)  wystąpi opóźnienie w realizacji prac przez innych wykonawców, które są 

niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia, a opóźnienie to 

przekroczy 30 dni, 

d) w toku wykonywania przedmiotu Umowy wystąpią przeszkody  

o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych 

prowadzenie robót, dostawy materiałów, przeprowadzanie prób, 

sprawdzeń i dokonywanie odbiorów - pomimo dołożenia przez 

Wykonawcę starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane,  

e)  wystąpi niezawiniony przez żadną ze stron, brak możliwości dojazdu oraz 

transportu materiałów na teren budowy spowodowany pożarami, atakami 

terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami lub protestami mieszkańców  

z blokadą dróg, 

f)  wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, w tym odkrycie wadliwie 

wykonanych robót lub niezinwentaryzowanej infrastruktury, 

g)  nastąpi zmiana finansowania przedmiotu Umowy, 

h)  wystąpią inne obiektywne przesłanki, których nie można było przewidzieć 

w dacie podpisania Umowy, które powodują, że wykonanie Umowy nie 

jest możliwe w terminie umownym, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą to 

być przyczyny leżące po stronie Wykonawcy. 

2) zmianie Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli: 

a)  wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania zamiennego w stosunku 

do opisu przedmiotu zamówienia, którego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia Umowy, 

b)  wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy 

zastosowaniu innych parametrów sprzętu, rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub ze 

względu na funkcjonalność sprzętu, 

c)  nastąpi zmiana zakresu Umowy 

3) zmianie zakresu przedmiotu Umowy, jeżeli: 

a)  wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych działań  

i przedsięwzięć Zamawiającego i/lub podmiotów trzecich, mających wpływ 

na realizację przedmiotu Umowy lub powiązanych z przedmiotem 

niniejszej Umowy; 

b)  sprzęt zostanie wycofany z produkcji lub jego dostawa nie będzie możliwa 

lub będzie znacznie utrudniona, a Wykonawca zaoferuje sprzęt podobnej 

klasy o nie gorszych istotnych parametrach, 

c) zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy: 

-  będą powodować obniżenie kosztu ponoszonego przez 

Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu Umowy, lub 

- będą powodować poprawę parametrów technicznych przedmiotu 

Umowy, 
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-  będą wynikać z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 

technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 

- będą zwiększać bezpieczeństwo lub efektywność eksploatacji 

przedmiotu Umowy, 

-  będą zwiększać funkcjonalność przedmiotu Umowy. 

4.  Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. 

Wykonawca wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający 

w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami i dowodami ją uzasadniającymi. 

3) opis wpływu zmiany płatność wynagrodzenia i termin wykonania Umowy. 

5.  Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog 

zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§20 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał osoby reprezentujące Wykonawcę, pełnomocników, 

podwykonawców i inne osoby, których dane osobowe zostały ujawnione 

Zamawiającemu w związku z zawarciem umowy, z treścią klauzuli informacyjnej 

zawartej w specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca wykona powyższy 

obowiązek także w przypadku zmiany tych osób w związku z realizacją umowy.  

 

§21 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 

3. Przez cały okres obowiązywania Umowy oraz w ciągu okresu gwarancji jakości  

i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie 

Zamawiającego w terminie do 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zdarzenia o zmianie 

siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu do korespondencji, ogłoszeniu 

upadłości Wykonawcy lub likwidacji Wykonawcy, wszczęciu postępowania 

układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, zawieszenia działalności 

Wykonawcy, zajęciu majątku Wykonawcy, uniemożliwiającym dalszą realizację 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

4. Wszelka korespondencja będzie przekazywana drugiej Stronie osobiście lub 

zostanie wysłana pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres: 

1) Zamawiającego: ..................  

2) Wykonawcy: .........................  

Strony dopuszczają również możliwość przekazania dokumentów przy użyciu 

systemu elektronicznej komunikacji w taki sposób, żeby adresat mógł się z nimi 

zapoznać, z tym, że dokument nadany przy użyciu środka komunikacji 
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elektronicznej winien być każdorazowo niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 

(trzech) dni, wysłany pocztą lub kurierem. 

5. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nie ujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczących 

Zamawiającego uzyskanych w toku realizacji Umowy jakiejkolwiek osobie 

trzeciej, 

2) udostępnienia  swoim  pracownikom  oraz  podwykonawcom  informacji 

dotyczących Zamawiającego tylko w zakresie niezbędnej wiedzy, dla potrzeb 

wykonania Umowy, 

3) do podjęcia niezbędnych  działań  mających  na celu  zachowanie  poufności 

przez pracowników lub podwykonawców. 

7. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, 

czy powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu Umowy. 

8. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego, oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

9. Nieważność któregokolwiek z postanowień umowy, w całości lub w części, nie 

wpłynie na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim wypadku strony 

zastąpią postanowienia nieważne postanowieniami ważnymi, które odpowiadają  

w największym możliwym stopniu ich woli. 

10.  Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

11.  Umowę sporządzono w języku polskim, w czterech jednobrzmiących 

egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 

 

§22 

Załącznikami do niniejszej umowy są:  

a. Specyfikacja warunków zamówienia  wraz z załącznikami 

b. Oferta Wykonawcy 

c. Wykaz podwykonawców wskazanych na etapie oferty Wykonawcy 

  

 


