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CZĘŚĆ IV 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

UMOWA - wzór 
Nr …………………………………… 

 
W dniu ………………….. 2016 r. pomiędzy: 
Gminą Lubrza  z siedzibą 48-231 Lubrza, ul. Wolności 73, NIP: 755-190-87-27, REGON 
531413165, zwanym w dalszej w części „Zamawiaj ącym ” reprezentowanym  przez: 
Wójta Gminy  – Mariusza Kozaczek  
a:  
…………… z siedzibą w ………………. ul.  …………………….. wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w  …………, 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 
…………………………, NIP  ………………………., REGON ……………………… 
zwanym dalej „Wykonawc ą”, reprezentowanym przez:  
………………………………………………… 
( lub )  
Przedsiębiorcą ..........................................................................................................................,  
zam. ...................................................................................... ................................................  
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ….......................................................... 
z siedzibą w ............................................................................................................................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 
...............................................,  REGON …………………………………                                                         
zwanym dalej „Wykonawc ą” 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  
p.n.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa 
miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy 
Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203’’ w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

2.  Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 
1) CZĘŚĆ I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz  

z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z ustawy z dnia  
7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.),w tym uzyskanie dla 
robót z każdej branży decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót 
budowlanych; 

2) CZĘŚĆ II - Wykonanie na podstawie dokumentacji o której mowa w pkt 1 robót 
budowlanych w zakresie: 

a) Odcinek nr I (odcinek drogi od połączenia z pasem drogi krajowej nr 40 do odcinka 
drogi z nawierzchnią wykonaną z płyt betonowych): 

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na głębokość 5 cm, 
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- wzmocnienie konstrukcji jezdni – wymiana podbudowy połowy jezdni z obu stron 
drogi, 

- wykonanie nawierzchni jezdni: warstwa ścieralna gr. 4 cm i wiążąca gr. 6 cm, 
- wzmocnienie podbudowy pobocza drogi, 
- przebudowę istniejących zjazdów na pola wraz z przepustami, 
- odtworzenie przydrożnych rowów, 
- zabiegi pielęgnacyjne i dendrologiczne na istniejących drzewach, 
- zabiegi pielęgnacyjne oraz ewentualna wycinka zakrzewień, 
- wykonanie oznakowania poziomego na jezdni, 
b) Odcinek nr II (odcinek drogi wykonany z płyt betonowych): 
- przebudowa powierzchniowego odwodnienia drogi (wpustów ulicznych) oraz budowa 

kanalizacji deszczowej, 
- przebudowa istniejącego rynsztoku z kostki granitowej,  
- frezowanie istniejących płyt betonowych na głębokość 5 cm, 
- montaż warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne, 
- wykonanie nawierzchni jezdni: warstwa ścieralna gr. 4 cm i wiążąca gr. 6 cm,  
- wzmocnienie podbudowy pobocza drogi, 
- przebudowa istniejących zjazdów wraz z ich poprawnym odwodnieniem, 
- poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności  

i Nowej Naprawy oraz ulicy Wolności i Harcerskiej, 
- przebudowa przepustów pod drogą, 
- wykonanie nawierzchni jezdni: warstwa ścieralna gr. 4 cm i wiążąca gr. 6 cm, 
- budowa miejsc postojowych, 
- budowa ciągów pieszych, 
- przebudowa zatoki autobusowej, 
- wykonanie oznakowania poziomego na jezdni, 
- zabiegi pielęgnacyjne i dendrologiczne na istniejących drzewach, 
- zabiegi pielęgnacyjne oraz ewentualna wycinka zakrzewień, 
c) Odcinek nr III (odcinek drogi od zakończenia nawierzchni z płyt betonowych  

do połączenia z drogą wojewódzką 414): 
- przebudowa powierzchniowego odwodnienia drogi (wpustów ulicznych) oraz budowa 

kanalizacji deszczowej, 
- przebudowa istniejącego rynsztoku z kostki granitowej,  
- przebudowa istniejącego przepustu, 
- poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności 

 i Nowej Naprawy, 
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na głębokość 5 cm, 
- montaż warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne, 
- wykonanie nawierzchni jezdni: warstwa ścieralna gr. 4 cm i wiążąca gr. 6 cm, 
- wykonanie oznakowania poziomego na jezdni, 
- zabiegi pielęgnacyjne i dendrologiczne na istniejących drzewach, 
- zabiegi pielęgnacyjne oraz ewentualna wycinka zakrzewień, 
d) przebudowa skrzyżowań niższej kategorii poprzez sfrezowanie istniejącej 

nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni jezdni: warstwa ścieralna gr. 4 cm  
i wiążąca gr. 6 cm; 

e) wykonanie nowych odcinków pieszych oraz miejsc postojowych wykonanych z kostki 
betonowej wibroprasowanej na nowej podbudowie; 

f) przebudowa istniejących zjazdów z lewej strony drogi powiatowej zgodnie  
z załącznikiem graficznym oraz montażem, tam gdzie jest to konieczne, odwodnienia 
liniowego na połączeniu pasa drogowego z posesją prywatną; 
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g) montaż nowych oraz regulacja istniejących wpustów ulicznych z odprowadzeniem  
do istniejącej kanalizacji deszczowej przez nowo projektowane przykanliki; 

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
4) zgłoszenie zakończenia robót odpowiedniemu organowi administracji publicznej/ 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 
5) przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie wykonywania 
robót budowlanych oraz do dnia upływu okresu gwarancji na roboty budowlane, bez 
naliczania dodatkowych kosztów. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy zawiera program funkcjonalno –użytkowy 
wraz z załącznikami, obejmujący opis przedsięwzięcia inwestycyjnego, przeznaczenie 
robót budowlanych oraz stawiane wymagania techniczne, ekonomiczne, 
architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, stanowiący integralną część niniejszej 
umowy. 

5. W rozwiązaniu przebudowy drogi powiatowej P 1267 O, budowie ciągów pieszych, 
budowie miejsc postojowych oraz przebudowie obiektów towarzyszących w pasie 
drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203 należy uwzględnić 
konieczność niepogorszenia warunków użytkowania działek sąsiadujących oraz obiektów 
znajdujących się na tych działkach. Należy dążyć do zachowania zieleni oraz połączeń 
funkcjonalnych. 

6. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 
1) Oferta Wykonawcy wraz z zestawieniem kosztów dokumentujących wysokość ceny 

ofertowej stanowiąca załącznik nr 1; 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 2; 
3) Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik nr 10. 

§ 2. 
Termin wykonania zamówienia 

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 1: 
1) rozpoczęcie terminu realizacji umowy następuje od dnia zawarcia umowy; 
2) zakończenie terminu realizacji umowy wyznacza się na dzień 28 luty 2018r. 

2. Termin zakończenia robót obejmuje  zakończenie wszelkich prac i  robót, jak również 
całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem 
resztek materiałów. 

3. Podczas realizacji niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania  
terminów i zakresów rzeczowych prac przyjętych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, zwanym w dalszej części umowy harmonogramem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
niniejszej umowy do sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania wszelkich 
prac objętych niniejszym zamówieniem i przedstawienia go Zamawiającemu  
do pisemnego zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi 
Zamawiającego przekazane po sprawdzeniu przedłożonego harmonogramu oraz winien 
realizować przedmiot umowy w oparciu o sporządzony przez siebie harmonogram  
i w terminach w nich ustalonych.  

5. Harmonogram winien być wykonany w formie tabelarycznej, zawierać etapy realizacji 
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami wskazanymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy. Jakakolwiek zmiana 
harmonogramu przez Wykonawcę, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed  
jej wprowadzeniem. 
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6. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożliwością dotrzymania terminu określonego w §2 ust. 2, termin ten może ulec 
przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

§ 3. 
Obowi ązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) wystawienie pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania 

Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej  
i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót  wraz  
z upoważnieniem do złożenia oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane w terminie 7 dni od daty podpisania umowy; 

2) uzgodnienia projektowe na każdym etapie realizacji projektu; 
3) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy  w terminie  

do 7 dni, od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o uzyskaniu 
pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej  
na realizację zadania lub po okresie uprawomocnienia się zgłoszenia wykonania 
robót budowlanych (ewentualnie od uzyskania zawiadomienia o braku sprzeciwu  
do zgłoszenia); 

4) zapewnienia  na swój koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie działać 
w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane; 

5) odebranie przedmiotu umowy po należytym jego wykonaniu przez Wykonawcę; 
6) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
CZĘŚĆ I  - PRACE PROJEKTOWE 

 
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji  

projektowo –kosztorysowej zawierającej: 
1) projekt budowlany; 
2) projekt wykonawczy; 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 
4) kosztorysy i przedmiary robót; 
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniem robót budowlanych 
dla robót z każdej branży. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie (także nie wyszczególnione w umowie) 
opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod 
kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych 
jednostek branżowych uzgadniających dokumentację. 

4. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w języku polskim przy 
zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  
w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.)  
oraz 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.Nr 130, poz. 1389).  
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5. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 obejmuje również 

uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego kompletu wymaganych 
przepisami prawa niezbędnych decyzji, sprawdzeń, uzgodnień, opinii, oraz zezwoleń  
i innych niezbędnych z uwagi na przedmiot niniejszej umowy dokumentów w tym między 
innymi: pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacji geotechnicznej, opinii geotechnicznych, 
etc. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy również ustalenie geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Dokumentacja 
projektowa powinna zawierać wyniki badań geologiczno – inżynierskich, badań 
geotechnicznych oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wykonanej dokumentacji 
projektowo -kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, poczynione w niej 
założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 

8. Wykonawca będzie weryfikował własnym staraniem i na własny koszt otrzymywane  
od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem ich zgodności ze stanem 
faktycznym. 

9. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa będąca przedmiotem niniejszej umowy 
powinna obejmować całość zagadnienia projektowego wynikającego z niniejszej umowy 
oraz SIWZ, w szczególności założenia określone w programie funkcjonalno - użytkowym. 

10. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być spójna i skoordynowana  
we wszystkich branżach. 

11. Dokumentacja projektowa powinna charakteryzować się odpowiednio dużym stopniem 
uszczegółowienia tzn. rozwiązywać każdy szczegół, element w sposób umożliwiający 
realizację robót bez dodatkowych opracowań oraz uzupełnień. 

12. W zakresie dokumentacji budowlano –wykonawczej będącej elementem dokumentacji 
projektowej Wykonawca musi ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót 
oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 
poprawności jej wykonania. 

13. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych podwykonawcom, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, 
w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji. 

14. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę możliwości zastosowania rozwiązań 
lepszych niż określone w programie funkcjonalno – użytkowym, Wykonawca winien 
niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu taką możliwość i uzyskać jego pisemną zgodę na 
ich uwzględnienie w dokumentacji projektowej. 

15. W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru w toku 
realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych 
z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-
budowlanymi i normami, a ponadto do:  

1) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz niezwłocznego wyjaśniania 
wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji w ramach zakresu określonego przez 
projekt wykonawczy;  

2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań 
materiałowych i konstrukcyjnych przewidzianych w dokumentacji projektowej, a także 
czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającego uzyskania nowego pozwolenia  
na budowę;  
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3) udziału w spotkaniach dotyczących realizacji niniejszej umowy organizowanych przez 

Zamawiającego. 
16. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie 

kompletnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskanymi decyzjami  
o pozwoleniu na budowę dla robot z każdej z branży /zgłoszeniami robót budowlanych,  
w formie papierowej w ilościach:  

1) projekt budowlany – 5 egz.; 
2) projekt wykonawczy - 2egz.; 
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 2egz.; 
4) kosztorysy – 2egz.; 
5) przedmiar robót – 2 egz. 
17. Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie  
z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz  
że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu  
ma służyć).  

18. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o których mowa wyżej, stanowią 
integralną część przekazywanej dokumentacji projektowej.  

19. Wykonawca przekaże Zamawiającemu również całą dokumentację w wersji 
elektronicznej (PDF oraz wersja edytowalna) na  nośniku CD-ROM w ilości 2szt. 

20. Pliki elektroniczne, o których mowa w ust. 19 po wydrukowaniu powinny być tożsame,  
co do treści i zawartości z opracowaniami papierowym. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym opracowań 
projektowych, a po ich wykonaniu przedstawienie Zamawiającemu i Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
Zamawiającemu wglądu w opracowywaną dokumentację projektową na każdym etapie 
jej wykonywania oraz informowania na bieżąco o toczących się postępowaniach 
administracyjnych i trybie uzgadniania dokumentacji projektowej. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania 
Zamawiającego o okolicznościach stanowiących przyczynę opóźnienia wydania 
wnioskowanych uzgodnień lub decyzji administracyjnych. 

22. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie opracowywania dokumentacji 
projektowej Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni 
od powiadomienia go pisemnie lub faksem przez Zamawiającego, usunąć wskazane 
nieprawidłowości i wady. 

23. Przedmiotem odbioru częściowego będzie kompletna dokumentacja projektowo –
kosztorysowa dla robót z każdej branży wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu  
na budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych. Z odbioru częściowego zostanie 
sporządzony protokół odbioru częściowego, podpisany przez Strony. 

24. Jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze 
względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności zawiera rozwiązania niezgodne 
z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych 
Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługują według 
swojego wyboru następujące uprawnienia do: 

1) odmowy odbioru i żądania usunięcia wad lub ponownego wykonania przedmiotu umowy 
na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez względu  
na wysokość związanych z tym kosztów zarówno na etapie projektowania  
jak i postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę;  
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2) obniżenia wynagrodzenia stosownie do zmniejszonej wartości lub użyteczności  

dokumentacji projektowej, z zachowaniem prawa do rękojmi za wady i gwarancji, jeżeli 
wady nie uniemożliwiają wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
a ich usunięcie połączone będzie ze znacznymi trudnościami i opóźnieniem realizacji 
umowy lub strony tak uzgodnią. 

25. Jeżeli Wykonawca nie wykonał poprawek określonych w ust. 24 pkt 1 w wyznaczonym 
terminie, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wykonania poprawek we własnym 
zakresie na koszt Wykonawcy, przy zachowaniu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. 

 
PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJ ĄTKOWYCH 
 
26. Wykonawca z dniem odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dla robót z każdej branży przenosi na Zamawiającego, w ramach 
wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową, autorskie prawa majątkowe  
do wszystkich jej elementów, w sposób nieograniczony w czasie oraz bez ograniczenia 
ilościowego, do korzystania z niej w szczególności:  

1) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,; 
2) rozpowszechniania dokumentacji projektowo - kosztorysowej bez żadnych ograniczeń 

ilościowych; 
3) udostępnianie dokumentacji projektowo - kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej 

umowy lub jej części; 
4) wykorzystywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej do celów marketingowych; 
5) digitalizacji projektu.  
27. Zamawiający ponadto uzyskuje:  
1) wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich na polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 26 pkt 1 – 5; 
2) prawo wprowadzania zmian nie prowadzących do powstania dokumentacji  zależnej.  
28. W ramach uprawnień wynikających z ust. 26 i 27 Zamawiający ma prawo  

do dokonywania osobiście lub zlecania osobom trzecim opracowania w jego imieniu 
zmian, skrótów, streszczeń, opracowań dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 
niniejszej umowy. 

29. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowo - kosztorysowa będąca 
przedmiotem niniejszej umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała 
praw autorskich osób trzecich. 

30. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przeniesiona 
zostaje własność wydanych przez Wykonawcę egzemplarzy dokumentacji  
oraz nośników, na których została utrwalona. 

31. Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie lub odstąpienie) nie ma wpływu na skuteczność 
przejścia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich. 
 

CZĘŚĆ II - ROBOTY BUDOWLANE 
 
32. Zakres robót budowlanych dla zadania o którym mowa w § 1 powinien być zgodny  

z dokumentacją projektową, o której mowa w § 3 ust. 2. 
33. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, projektami 
budowlanymi, warunkami pozwolenia na budowę oraz projektami wykonawczymi, 
wpisami do dziennika budowy, harmonogramem, uwagami i poleceniami Inspektora 
Nadzoru oraz wymaganiami. 
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34. Jeżeli w wyniku decyzji organów administracji publicznej lub następstw błędów lub 

zaniedbań Wykonawcy powstanie konieczność wykonania dodatkowych robót 
budowlanych, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego 
wynagrodzenia w terminach wynikających z § 2. 

 
KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI 
 
35. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa.  

36. Wykonawca zobowiązuje się do kierowania robotami przez personel wskazany przez 
siebie w ofercie.  

37. Wykonawca do pełnienia funkcji kluczowych specjalistów ustanawia następujące osoby:  
1) jako Kierownika Budowy – P. ……………………………. ; 
2) jako Kierownika Robót Drogowych – P. ..........................................;  
3) jako Kierownika Robót wodociągowych i kanalizacyjnych – P. ……………………….. ; 
4) jako Kierownika Robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych – P. ……………………………. ; 
5) jako Kierownik Robót w specjalności telekomunikacyjnej i teletechnicznej –  

P. …………………………….; 
38. Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.  
39. Wykonawca przed terminem rozpoczęcia prac budowlanych, dostarczy Zamawiającemu 

oryginały Oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy i Kierowników Robót 
Branżowych. 

40. Zmiana osób, o których mowa w ust. 37 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, w terminie 7 dni przed planowaną 
zmianą tych osób i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby 
wymaganej postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana taka 
wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy.  

41. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych, nie wymaga uprzedniej zgody 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania 
zmiany i nie wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Zmiana 
taka wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy.  

 
TEREN BUDOWY - PRZEKAZANIE I WSPÓŁPRACA NA TERENIE BUDOWY 
 
42. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy zgodnie z § 3 ust.  

1 pkt 3.  

43. Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, 
zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi 
Wykonawca.  

44. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy na terenie budowy w związku z realizacją 
obowiązków umownych z organami władzy publicznej, Inspektorami Nadzoru  
oraz Zamawiającym. 

45. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim 
upoważnionym przez niego osobom, jak również innym uczestnikom procesu 
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budowlanego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku  
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy będą prowadzone roboty budowlane. 

46. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami wynikłymi z zaniechań 
ze strony Wykonawcy związanymi z utrzymywaniem porządku na terenie budowy, 
dojściach i drogach dojazdowych do niego. 

 
ROBOTY BUDOWLANE - OBOWI ĄZKI WYKONAWCY 
 
47. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych należy w szczególności: 
1) realizowanie poleceń  wpisanych do dziennika budowy;  
2) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających   

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót; 
3) utrzymanie  ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót uporządkowanie 

terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych  
lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

4) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza  
oraz pozostawienie  całego terenu  budowy i robót uporządkowanego, nadającego  
się do użytkowania;  

5) informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu;  

6) informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o problemach  
lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych  
na terenie budowy kontrolach i wypadkach;  

8) zorganizowanie,  utrzymywanie  i zlikwidowanie według własnych potrzeb zaplecza 
budowy; 

9)  zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej wszystkich robót;  

10) sporządzenie  przed rozpoczęciem robót planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
11) wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót;  
12) zabezpieczenie  placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urządzeń i innych elementów 

na terenie placu budowy; 
13) zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na własny koszt;  
14) ochrona instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi 

i instalacje rurowe oraz zapewnienie właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za wszelkie spowodowane jego działaniami i zaniechaniami uszkodzenia w/w instalacji; 

15) zapewnienie właściwych warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, 

16) ustawienie odpowiednich znaków informacyjnych i tablic informacyjnych wymaganych 
przepisami prawa; 

17) zorganizowanie zaplecza socjalno – magazynowego oraz biurowego dla potrzeb 
własnych. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy  
lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego 
lokalizację; 

18) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
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w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290)  
i okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego  
na budowie wyrobu;  

19) zatwierdzenie każdego materiału przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca przedłoży Inspektorowi wykaz materiałów wraz z ich certyfikatami zgodności 
z polską normą lub aprobatą techniczną.  Inspektor pisemnie potwierdzi ich 
zatwierdzenie lub odmowę ich zatwierdzenia;  

20) przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r.  poz. 672  

z późn. zm.), 
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21z późn. zm.).  
21) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania  

lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,  jeżeli zajdzie taka konieczność; 
22) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i dozór mienia oraz przestrzeganie 

przepisów bhp, ochronę p.poż na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody 
powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających 
związek z prowadzonymi robotami;  

23) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy  
oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową 
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

24) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy;  

25) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów; 

26) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów   w tym np. wyników oraz protokołów badań, 
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

27) utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym  
od przeszkód komunikacyjnych; 

28) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze;  

29) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robót 
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

30) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

31) posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności 
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres  
co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie 
Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę 
ubezpieczeniową lub inny dokument; 

32) na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek usunąć wskazanego 
przez Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że 
dany podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności 
narusza przepisy bhp i ochrony środowiska; 

33) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  
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(powykonawcze opracowania budowlane i instalacyjne) wraz z geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą(także w formie cyfrowej). 

§ 4. 
Dokumentacja budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące 
dokumenty budowy:  
1) dziennik budowy; 
2) dokumenty laboratoryjne; 
3) protokoły odbiorów robót. 

2. Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 do dokumentów budowy zalicza się:  
1) protokoły przekazania terenu; 
2) protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie; 
3) harmonogramy robót; 
4) świadectwa płatności; 
5) inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

3. Dokumenty o których mowa w ust. 1 i ust. 2 będą przechowywane na terenie budowy  
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

4. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  
i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

§ 5. 
Odbiory robót budowlanych 

1. Strony niniejszej umowy ustalają następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych 
będących przedmiotem niniejszej umowy:  
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;  
2) odbiór częściowy;  
3) odbiór końcowy; 
4) odbiór ostateczny. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz zgłosi gotowość do odbiorów, o których mowa wpisem do dziennika budowy. Jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. Z odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu sporządzone zostaną przez Wykonawcę protokoły. Protokoły wymagają 
sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Protokoły zostaną podpisane 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

3. Gotowość danej części przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem  
do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
oraz Zamawiającego. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru w ciągu 7dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

4. Z czynności odbioru częściowego sporządzone zostaną przez Wykonawcę protokoły 
zawierające informacje o procentowym zaawansowaniu robót. Protokoły wymagają 
sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Protokoły zostaną podpisane 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

5. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy 
objętego niniejszą umową. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu 
wszystkich robót budowlanych, składających się na przedmiot niniejszej umowy,  
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po zgłoszeniu gotowości do odbioru wpisem w dzienniku budowy i jednoczesnym 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

6. Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru  
i Wykonawcy, przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni 
roboczych od zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem w dzienniku 
budowy. Termin odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający, informując o tym 
Wykonawcę pisemnie lub faksem.  

7. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany okazać 
Zamawiającemu następujące dokumenty:  

1) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 
2) Specyfikacje Techniczne; 
3) uwagi i zalecenia Inspektorów Nadzoru; 
4) recepty i ustalenia techniczne; 
5) dziennik budowy i księgi obmiarów; 
6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie  

ze Specyfikacją Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości; 
7) atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 
8) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości; 

9) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
8. Jeśli Wykonawca do dnia rozpoczęcia odbioru końcowego nie przedstawił 

Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust.6, Zamawiający odmówi odbioru  
z winy Wykonawcy, wyznaczając ponowny termin odbioru końcowego robót.  

9. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół podpisany przez Strony 
umowy oraz Inspektora Nadzoru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, a w szczególności terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie 
odbioru wad.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru (częściowego, końcowego) zostanie stwierdzone, że 
przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru z powodu nie zakończenia robót, 
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

11. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu odbioru w toku czynności odbioru 
(częściowego, końcowego) Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, żąda ich usunięcia w terminie przez niego 
wyznaczonym na koszt Wykonawcy;  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  

i nie mają większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa 
ruchu Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne do odpowiednio utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wymagań przyjętych  
w programie funkcjonalno – użytkowym, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 
drugi w ustalonym przez siebie terminie, a jeśli Wykonawca nie wykonał przedmiotu 
odbioru po raz drugi w ustalonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy  
z winy Wykonawcy.  
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§ 6. 
Przekazanie do u żytkowania 

1. Zgłoszenie właściwemu organowi administracji publicznej zakończenia robót 
budowlanych/wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
należy do obowiązków Wykonawcy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu kopię zgłoszenia zakończenia 
robót budowlanych/wniosku złożonego do właściwego organu, o wydanie decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie, z potwierdzeniem jego złożenia, wraz z okazanymi 
załącznikami – zgodnie z Prawem budowlanym. 

3. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania nastąpi niezwłocznie, 
po wykonaniu wszelkich robót oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich decyzji  
o pozwoleniu na użytkowaniu i/lub po dokonaniu wszystkich zgłoszeń zakończenia robót  
i upływie terminu do zgłoszenia sprzeciwu przez właściwy organ administracji publicznej, 
zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego. 

4. Z przekazania przedmiotu umowy do użytkowania zostanie spisany protokół, podpisany 
przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru. 

§7. 
Rękojmia i gwarancje 

1. Wykonawca w dniu odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla robót z każdej 
branży, udzieli Zamawiającemu pisemnych gwarancji jakości na wykonane dokumentacje 
projektowo - kosztorysowe na okres 5 lat, licząc od dnia odbioru wykonanych 
dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla robót z każdej branży.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych w tym okresie, w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 
ujawnienia wady.  

3. Usunięcie wad powinno być:  
3) potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez projektanta sprawującego nadzór 

autorski, jeżeli wada została ujawniona w czasie wykonywania robót budowlanych;  
4) stwierdzone protokolarnie z udziałem obu stron, jeżeli wada została ujawniona  

w okresie użytkowania.  
4. Usuwanie wad określonych w ust. 2 przez Wykonawcę nie może stanowić zagrożenia 

prawidłowego tzn. zgodnego z umownymi terminami realizacji obowiązków przedmiotu 
niniejszej umowy. 

5. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad Zamawiający może 
zlecić usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 8. 
1. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonych 

gwarancji, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne  
i prawne dokumentacji projektowo –kosztorysowych. 

2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
dokumentacji projektowo - kosztorysowych przez okres 5 lat licząc od dnia odbioru 
wykonanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla robót z każdej branży.  

3. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych w tym okresie, w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 
ujawnienia wady  

4. W przypadku, gdy na etapie realizacji robót budowlanych ujawnią się wady dokumentacji 
projektowo – kosztorysowych, skutkujące koniecznością dokonania jej zmiany, 
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rozumianej także jako poprawki albo uzupełnienia, wówczas okres rękojmi, o którym 
mowa w ust. 2 zaczyna biec na nowo, od dnia ostatecznego odbioru zmian dokumentacji 
projektowej. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym  
w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6. Po każdorazowym usunięciu ujawnionych wad w okresie rękojmi zostanie spisany 
protokół, podpisany przez Strony niniejszej umowy.  

§ 9. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie wykonane prace 

budowlane, instalacyjne i dotyczące zainstalowania wyposażenia, na zastosowane 
materiały oraz zamontowane części i urządzenia na okres ….. miesięcy od daty odbioru 
końcowego robót budowlanych. 

2. Równocześnie Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia, zamontowane 
części, wbudowane materiały  na okres dłuższy, o ile gwarantują to producenci. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych  
na materiały, urządzenia i części nabyte na zlecenie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych 
w okresie gwarancji w terminie 14 dni od daty pisemnego ich zgłoszenia. 

4. Usunięcie wad i usterek przez Wykonawcę potwierdzone zostanie każdorazowo przez 
obie Strony stosownym protokołem. 

5. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady i usterki nie 
usunięte w terminie, o którym w ust. 3, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, 
zachowując prawo do naliczania kar umownych. Kosztami związanymi z zastępczym 
usunięciem wad Zamawiający obciąża Wykonawcę. 

6. W okresie pierwszych 12 miesięcy gwarancji Wykonawca będzie raz na kwartał 
dokonywał przeglądów gwarancyjnych i sporządzał pisemne raporty z tych przeglądów. 
W dalszym okresie trwania rękojmi Wykonawca obowiązany będzie do dokonywania 
przeglądów gwarancyjnych na każde wezwanie Zamawiającego. 

7. Okres gwarancji, o którym mowa  ust.1 ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
Zamawiający wskutek wykrytej wady nie mógł korzystać z przedmiotu umowy w sposób 
pełny. 

8. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również wszelkich robót wykonanych 
przez podwykonawców, a także użytych przez nich materiałów, części i urządzeń. 

 
§ 10. 

1. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonych 
gwarancji, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne  
i prawne robót budowlanych, instalacyjnych, zastosowanych materiałów budowlanych 
oraz zamontowanych części i urządzeń na okres ….. miesięcy. 

2. W okresie rękojmi za wady robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się  
do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie, w terminie 14 dni  
od pisemnego zgłoszenia Wykonawcy ujawnienia wady.  

3. Po każdorazowym usunięciu ujawnionych wad w okresie rękojmi zostanie spisany 
protokół, podpisany przez Strony niniejszej umowy.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym  
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
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§ 11. 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 1, Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości _ _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  
złotych brutto(słownie złotych: .....................................................................................),       
w tym wartość netto w kwocie…………. zł, podatek VAT 23%, w kwocie .................. 
złotych. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane          
z realizacją robót, o których mowa w §1  ust. 1, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy  
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego  
w ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT. 

5. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, podatek VAT wyszczególniony                 
w ust. 1  zostanie  zmieniony na aktualnie obowiązujący. Wynagrodzenie ryczałtowe 
brutto podlega waloryzacji zgodnie z ust. 10. 

6. Zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego 
roboty nastąpi na podstawie jednorazowej faktury końcowej, sporządzonej na podstawie 
podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i wystawionej  
nie wcześniej niż 31 marca 2018r.  

7. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury w ciągu 7 dni  
od jej  wystawienia.    

9. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji po okresie 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, w drodze negocjacji w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług; 
2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2  

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

11. Waloryzacja wynagrodzenia będzie dokonane o oficjalne wskaźniki Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz wskaźniki publikowane przez inne podmioty i nie może przekroczyć 
30% wynagrodzenia ofertowego.  

12. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zgodnego oświadczenia woli Zamawiającego  
i Wykonawcy. 

13. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz 
podwykonawców   za roboty przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać 
zapłatę faktury w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń 
podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub przedłożenia cesji wymaganej należności.       
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14. Strony ustalają że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia 

należności za wykonane i odebrane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie  
w formie przelewu wierzytelności lub jakiejkolwiek innej formie bez zgody 
Zamawiającego. 

§ 12. 
Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny 
ofertowej brutto), o którym mowa w § 11 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych 
..........................................) w formie  ............................................................ . 

2. Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
do czasu zakończenia robót i odbioru końcowego stanowi gwarancję zgodnego z umową 
wykonania robót. Po dokonanym odbiorze końcowym jego część w wysokości 30 % 
stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

4.  Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął  wad  
w terminie ustalonym w trakcie odbioru, w okresie trwania rękojmi za wady lub jest  
w trakcie usuwania tych wad. 

§ 131. 
Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,4% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 
określonego w § 2 ust. 1 pkt 2; 

2) za opóźnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego przebiegu robót określonego  
w § 2 pkt 5 lub nie uwzględnieniu zastrzeżeń do niego w wysokości 0,05% wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1, za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1; 

5)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,05% za każdy dzień przerwy, począwszy  
od pierwszego dnia przerwy; 

6) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot  inny  
niż Wykonawca i / lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego  
– w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto,  określonego w § 11 ust. 1; 

7) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 11 ust. 1 umowy; 

8) w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto umowy o podwykonastwo w każdym 
przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy która została 

__________________________________________ 
1    W przypadku braku udziału Podwykonawców w realiz acji zamówienia § 13 ust. 1  wył ącza si ę pkt 
 8 do 9  
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przedłożona Zamawiającemu do akceptacji zgodnie z  § 15 ust. 2 pomiędzy Wykonawcą 
a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą; 

9) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wartości umowy o podwykonawstwo, która 
została przedłożona Zamawiającemu do akceptacji zgodnie  z § 15 ust. 2, w przypadku 
nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom; 

10) nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto umowy o podwykonastwo; 

11) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy  
o podwykonastwo; 

12) w przypadku wystąpienia okoliczności opisanej w §7 ust. 5 oraz w § 14 ust. 5  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1, niezależnie  
od naliczania kary zgodnie z pkt 4. Kary umowne nie stosuje się w przypadku odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego i naliczenia z tego tytułu kary umownej  
o której mowa w pkt 2; 

13) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy  - 500,00 zł brutto za każdy 
stwierdzony przypadek; 

14) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu - 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

15) w przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wskazanych  
w oświadczeniu własnym wykonawcy lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających 
ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna  
w wysokości 100,00 zł za każdą osobę i za każdy dzień zwłoki do czasu uzupełnienia 
zatrudnienia. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy  
na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość 
kar umownych.  

3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji prawa do kar umownych poprzez ich 
potrącenie z faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy bez odrębnych wezwań 
i powiadomień i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 14. 
Umowne prawo odst ąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie 

wskazanym w § 2 ust. 1; 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 
3) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy; 
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
lub wskazaniami Zamawiającego; 
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6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego, układowego, 
restrukturyzacyjnego. lub gdy wystąpią inne okoliczności nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub takiej jego części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót  
oraz pozostałych zobowiązań umownych.  

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1) dopuszcza się zwłoki w przekazaniu dokumentacji projektowej i/lub terenu budowy              

przekraczającej 14 dni;  
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru. 
3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  

na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających stosując procedurę jak przy odbiorze końcowym robót.               
W przypadku odstąpienia od umowy przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 
odpowiedzialny za dozór będzie Wykonawca – do czasu przejęcia terenu budowy pod 
swój dozór przez Zamawiającego; 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 
stanu na dzień odstąpienia wg rozdziału na: 

a) roboty należycie wykonane, za które należy się wynagrodzenie, 
b) roboty wykonane wadliwie, za które nie należy się wynagrodzenie  

wraz z określeniem wartości robót naprawczych obciążających Wykonawcę. 
4) protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę; 
5) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych  
od Wykonawcy; 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  
nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych wykonanych 
należycie i robót zabezpieczających, w terminie 7 dni od daty sporządzenia 
szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, o którym mowa w pkt 3, 
przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 14 dni od daty odstąpienia oraz  
do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane należycie do dnia 
odstąpienia i za roboty zabezpieczające po potrąceniu kwot wartości robót 
naprawczych obciążających Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty spisania protokołu 
odbioru; 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,     
o którym mowa w pkt 2 usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie  
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy  
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć 
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poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy. 

§ 15. 
Umowy o podwykonawstwo 2 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty i przewiduje udział 
podwykonawców w realizacji zamówienia. Przez podwykonawców rozumie się także 
dalszych podwykonawców. 

2. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem, jest obowiązany w trakcie 
realizacji niniejszego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a 
także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą 
umową, a także poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii jej zmian w terminie  
do 7 dni od jej zawarcia lub sporządzenia jej projektu. 

3. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo (i jego zmian), o którym mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni od jego 
otrzymania, jeśli projekt będzie zawierał założenia niezgodne z zapisami umowy zawartej 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo  
(oraz do jej zmian), o której mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni od jej otrzymania, jeśli 
umowa będzie zawierała regulacje niezgodne z zapisami  umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa  
w ust. 3 i 4, oznacza akceptację odpowiednio projektu umowy, jej zmian lub zawartej 
umowy i jej zmian. 

6. Zapłata za wykonanie niniejszego zamówienia dokonana będzie na rzecz Wykonawcy 
zgodnie z postanowieniami § 11 po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów 
potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. W przypadku 
nieprzedstawienia tych dowodów w terminie do dnia poprzedzającego wymagany termin 
zapłaty faktury Wykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy  
z potrąceniem kar umownych określonych w § 13 ust.1 pkt 8 i 9, oraz potrąceniem 
należności wynikającej z umowy o podwykonawstwo, o ile Zamawiający wcześniej 
zaakceptował tę umowę na zasadach wymienionych w ust. 2-5. Powyższa sytuacja nie 
rodzi żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Dowodami potwierdzającymi zapłatę, o których mowa w ust. 6 są faktury podwykonawcy           
z potwierdzeniem daty ich doręczenia Wykonawcy wraz z odpowiednim potwierdzeniem 
przelewu. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 
doręczenia faktury Wykonawcy. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, potrącając kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty 
wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową i nie obejmuje odsetek 
należnych podwykonawcy. 

___________________________________________ 
     2    W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacj i zamówienia § 15 otrzymuje brzmienie:   
            Wykonawca wykona cało ść zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawc ów.  
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11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy, wyznaczając termin na wniesienie uwag nie krótszy niż 7 dni. 

12. W przypadku zgłoszenia pisemnych uwag, o których mowa w ust. 11, 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 dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia 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; 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust.1 i 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku 
Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 
bezpośrednio podwykonawcy. 

14. Zamawiający może odliczyć kary umowne, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 8 - 9,  
z faktury Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę bez odrębnego wezwania  
i powiadomienia. 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powołał się , na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Pzp), w celu wykazania spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia  
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

§ 16. 
Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy z zachowaniem procedur § 15. 

 
§ 17. 

Zmiana umowy 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było   

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 
a) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 
b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących  niemożliwością 

dotrzymywania terminu, w szczególności wystąpiły zamówienia dodatkowe lub roboty 
zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji która wcześniej nie była możliwa do 
przewidzenia i ma wpływ na termin realizacji zamówienia, 

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania  
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 
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§ 18. 
Postanowienia ko ńcowe 

1. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia przedstawicielom organów uprawnionych 
przeprowadzenia kontroli lub wizytacji przedmiotu niniejszej umowy, w każdym stadium 
jego realizacji. 

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy  
na inny podmiot. 

3. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu (cesji) 
przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności na osoby trzecie.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych  
i nie podlegających ujawnieniu informacji i faktów, o których dowie się w związku z 
realizacją obowiązków wynikających z niniejszej umowy, chyba że udzielenie 
przedmiotowych informacji jest niezbędne w celu wykonania niniejszej umowy, a także w 
sytuacji gdy ujawnienie informacji wynika z ustawowego obowiązku ujawnienia 
przedmiotowych informacji odpowiednim organom oraz służbom. 

5. Dokumenty tworzące umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.  
W przypadku niezgodności lub różnic w ich treści, do celów interpretacji będą miały 
pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:  
1) umowa;  
2) program funkcjonalno - użytkowy;  
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;  
4) oferta Wykonawcy.  

6. Językiem umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez 
Wykonawcę jest język polski.  

7. Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy miejscowo dla  siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw:  
1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych; 
2) ustawy  z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane; 
3) Kodeksu cywilnego 
o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze  
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:        WYKONAWCA:  
 


