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Załącznik nr 5a do SIWZ 
PROJEKT  

U M O W A NR .............. 
 

W dniu .............................w Szczuczynie pomiędzy: 
Gminą Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, 
NIP: 719-155-67-22, REGON: 450669766 zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez : 
Artura Kuczyńskiego – Burmistrza Szczuczyna  
przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Jarmutowskiej  
a 
.................................................................................................................................................... 
z siedzibą w …………………………….. przy ulicy …………………………………. 
NIP: ………………………., REGON: ………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
.................................................................................................................................................... 
 

W wyniku wyłonienia przez Zamawiającego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego – 

zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) 

na zadanie pn: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn”  

została zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj 

zadania p.n. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn” w 

zakresie określonym w Programie funkcjonalno-użytkowym.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Części I zamówienia tj.:  

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru 

robót, kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż) dla następujących zadań:  

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Granicznej wraz z  
odbudową nawierzchni drogowej i  chodników. 

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Sportowej z 
podłączeniem  do istniejącej sieci kanalizacyjnej na odcinku od PN (przepompownia ścieków przy 
byłym Publicznym Gimnazjum)  - PG (przepompownia ścieków główna ul. Łąkowa przy oczyszczalni) 
wraz z odbudową  nawierzchni drogowej oraz chodników. 

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Grunwaldzkiej wraz z 
odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w 
ulicy  Kilińskiego oraz odbudowa nawierzchni drogowej oraz chodników. 

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy  
Łomżyńskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Kolneńską wraz z odbudową 
nawierzchni drogowej oraz chodników. 

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , oraz sieci wodociągowej  z  
przyłączami w ul. Przelotnej i Krzywej oraz  odbudowa  nawierzchni drogowej oraz chodników. 

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Szczuki wraz z 
odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 

Zaprojektowanie i przebudowa odcinka tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku od PN 
(przepompownia ścieków przy byłym Publicznym Gimnazjum) do studni rozprężnej w ul. Łąkowej 
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Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego wraz z odbudową nawierzchni 
drogowej  oraz chodników. 

Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków P2  przy ul. Sienkiewicza (przy SP Szczuczyn).  

Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków PG (przepompownia ścieków główna ul. Łąkowa przy 
oczyszczalni)  

Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków PN  przy Publicznym Gimnazjum ul.  Nadstawna 

Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków P4 przy ulicy Królowej Marysieńki 

Modernizacja przepompowni P3 przy ulicy Nadstawnej 

Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz ujęcia wody w m. Szczuczyn wraz montażem dwóch 
zbiorników retencyjnych 

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Szczuczyn  

Dokumentację projektową należy sporządzić na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), 

który stanowi integralną część niniejszej umowy.  

b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji 

administracyjnych w tym decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i 

udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego obiektu określonego w 

ppkt. 1.1 z uwzględnieniem PFU oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

c) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez 

Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z uzyskanych decyzji, uzgodnień 

i opinii oraz załączników do niniejszej SIWZ zadań określonych w paragrafie 2, ust. 2, pkt a) 

niniejszej umowy.  

d) Dokonanie rozruchu technologicznego urządzeń i obiektów oraz sporządzenia instrukcji obsługi 

i przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i 

oprogramowania dostarczonego w ramach zamówienia dla obiektów odbieranych częściowo 

oraz przeprowadzić szkolenie pracowników przed końcowym odbiorem przedmiotu 

zamówienia.  

e) W imieniu Zamawiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami organów administracji publicznej.  

f) Wykonanie innych czynności niezbędnych do zrealizowania zobowiązań określonych w punktach 

poprzedzających. 

3. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem niniejszej umowy został określony w SIWZ.  

4. Integralną część Umowy stanowi:  

a) Program funkcjonalno-użytkowy  

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

c) Oferta Wykonawcy,  

Strony potwierdzają, iż dokumenty wskazane powyżej traktowane będą jako wzajemnie 

wyjaśniające i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia 

jakiejkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności żadna ze Stron nie może domagać się 

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub zakresu staranności wynikającej z 

Umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że na etapie procedury przetargowej zapoznał się z dokumentami 

wymienionymi w ust. powyżej i oświadcza, co potwierdza podpisem złożonym pod niniejszą 

umową, że dokumenty te są zupełne, zawierają wszystkie roboty konieczne do wykonania 

zamówienia z punktu widzenia sztuki budowlanej i prawa budowlanego.  

6. W przypadku, gdy dokumentacja przetargowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii 

wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też w ocenie 

wykonawcy nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, Wykonawca zobowiązany 
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jest do każdorazowego wcześniejszego uzgodnienia i uzyskania decyzji w tym zakresie od 

Zamawiającego.  

7. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 

przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w 

dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie nazywane 

są robotami zaniechanymi.  

9. Dokumentacja projektowa:  

1) powinna być wykonana zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym (PFU), w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z umową, a także 

obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis 

pełnego zakresu robót budowlanych do wykonania w ramach niniejszej umowy. Lokalizacja 

sieci kanalizacyjnzaniej wynikać będzie z zaprojektowanej lokalizacji.  

2) w swej treści powinna określać w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a 

także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej 

technologii, urządzeń i wyposażenia, lokalizację infrastruktury, przekroje, niweletę .  

3) powinna opisywać roboty budowlane za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy 

przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym 

wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym 

opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać 

przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.  

4) Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 

wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z 

dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów 

rzeczowych.  

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian wytycznych zawartych w opisie przedmiotu 

zamówienia w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz w trakcie trwania prac 

projektowych. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

§ 2 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3) Dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w §4 

niniejszej umowy. 
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4) Regulowanie płatności wynikających z faktur wystawionych na zasadach określonych w §6 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

2.1 wykonania kompletnej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego, projektu 
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, operatu 
wodnoprawnego, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż (sanitarnej, 
drogowej, konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej).  
2.1.1 Wymagania formalno - prawne.  

1) Projekt budowlany winien spełniać wszelkie wymogi obowiązującej ustawy Prawo budowlane z dn. 

7 lipca 1994 r.(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1935).  

2) Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),  

3) Wymagane jest posiadanie przez osoby projektujące i weryfikujące państwowych uprawnień 

budowlanych stosownej specjalności oraz członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.  

4) Projektant dostarczy Zamawiającemu zarchiwizowaną kopię projektu na nośniku zewnętrznym, 

którą można odczytać:(pliki graficzne) w *PDF oraz AutoCad format dwg lub .dxf oraz .dwf (tekstowe) 

w Word i Excel, (kosztorys) w programie Excel.  

5) Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego 

wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej Wykonawca jest 

zobowiązana poprawić w trybie awaryjnym niezwłocznie po ich ujawnieniu (otrzymanym 

zawiadomieniu).  

2.1.2 Do obowiązków Wykonawcy w zakresie dokumentacji należy w szczególności sporządzenie 

dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:   

- 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);   

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j Dz. U. z 2013r poz.1129.);   

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2019r. poz. 1186);   

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 310);   

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 poz. 1396 ze. zm.) 

2.1.3 Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – 

budowlanymi, wytycznymi i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Musi być 

opracowana w oparciu o aktualne warunki techniczne wszystkich gestorów sieci, obejmować wszystkie 

branże oraz zawierać wszystkie dokumenty, uzgodnienia, opinie.  

2.1.4 Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z art. 29 ust.3 i art. 30 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – w szczególności dokumentacja projektowa nie może zostać opisana przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką rozwiązania i 

nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny”.  
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2.1.5 Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych 

rozwiązań technicznych. Elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV.  

2.1.6 Przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia koncepcję w formie opisowej i rysunkowej. 

Zamawiający zobowiązuje się do zaopiniowania koncepcji w ciągu 14 dni od daty przekazania.  

2.1.7 Uwzględnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaleceń Zamawiającego.  

2.1.8 Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania z Zamawiającym na każdym etapie 

projektowania dokumentacji rozwiązań dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty. 

2.1.9 Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych 

skutkujących optymalizacją kosztów po uprzednim ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.  

2.1.10 Dokumentacja musi być wykonana przez osoby posiadające stosowne, wymagane prawem 

uprawnienia zawodowe. 

2.1.11 Wykonawca przekaże dokumentację projektową w wersji pisemnej (papierowej) oraz 

elektronicznej na płycie CD w formacie i ilości wskazanej w niniejszej umowie.  

2.1.12 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na koszt własny błędów w dokumentacji, 

nieujawnionych w czasie odbioru, w najkrótszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu 

w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodziło do 

nieuzasadnionego ich przerywania lub przedłużania czasu ich ukończenia,  

2.1.13 Przekazania dokumentacji projektowej na zasadach określonych niniejszą umową.  

2.1.14 Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentacji projektowej w przypadku gdy 

organ wydający pozwolenie na budowę wezwie do jej uzupełnienia.  

2.1.15 W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie wszelkie 

niezbędne materiały przedprojektowe, w tym wypisy z MPZP, decyzję lokalizacyjną inwestycji celu 

publicznego, decyzję środowiskową, uzgodnienia np. z WKOZ, PGE, właścicielami dróg i ulic, oraz 

pokrywa wszystkie związane z tym koszty.  

2.1.16 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac projektowych na każdym etapie 

projektowania. 

2.1.17 Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia powinna zawierać optymalne 

rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne 

rysunki szczegółów wraz z dokładnym opisem i charakterystyką techniczną w sposób umożliwiający 

realizację robót budowlanych bez konieczności sporządzania dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

2.1.18 Wykonawca gwarantuje i zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego 

przez poszczególnych autorów opracowań w zakresie określonym ustawą-Prawo budowlane art. 20 

ust.1 pkt. 4 przez cały okres jej trwania , aż do odbioru końcowego.  

2.1.19 W zakres dokumentacji wchodzą:  

- kompletny projekt budowlany – 6 egz.,  

- kompletny projekt wykonawczy – 6 egz. ,  

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.,  

- przedmiar robót – 2 egz., 

- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż- 2 egz,  

- wykonanie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej – 2 egz. 

2.2 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji 

administracyjnych w tym decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 

pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego obiektu określonego w pkt. 1 paragrafu 1. 

2.3 Wykonanie robót budowlanych określonych w paragrafie 1 umowy  w oparciu o dokumentację 

projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z 

uzgodnień, opinii i zezwoleń.  
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2.4 Dokonanie rozruchu technologicznego urządzeń i obiektów oraz sporządzić instrukcję obsługi i 

przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i 

oprogramowania dostarczonego w ramach zamówienia dla obiektów odbieranych częściowo oraz 

przeprowadzić szkolenie pracowników przed końcowym odbiorem przedmiotu zamówienia.  

2.5 W imieniu Zamawiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami organów administracji publicznej. 

3. Ponadto do obowiązków wykonawcy należy również: 

1) Przejęcia placu budowy od Zamawiającego.  

2) Prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w 

zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem.  

3) Opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnienia go z Zamawiającym w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy. 

Harmonogram musi uwzględniać planowane ilości środków finansowych, o których mowa w § 

6 ust. 2 umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości środków w poszczególnych 

latach. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiana umowy i 

nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy. W przypadku zmian w harmonogramie 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia (14 dni) Zamawiającemu jego 

aktualizacji.  

4) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, zestawienie kosztów (sporządzony w oparciu o 

dokumentację przetargową) wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 

(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże)  

5) Organizacji placu budowy.  

6) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wykonania oznakowania na czas budowy, oraz 

do bieżącego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robót placu 

budowy.  

7) Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.  

8) Prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu 

zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.  

9) Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt zaopatrzenie terenu budowy 

w wodę i energię elektryczną oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej w 

okresie realizacji robót. 

10) Pokrycia kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych.  

11) Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacja powykonawczą 

do dokonania odbioru przez Zamawiającego.  

12) Zgłaszanie robót do odbioru.  

13) Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.  

14) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 

15) Pokrycia kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru 

technicznego robót budowlanych.  

16) Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, 

lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.  

17) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt i staranie obsługi geodezyjnej i 

geotechnicznej przedmiotu umowy wykonywanej przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia.  
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18) Zgłaszanie Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności 

wykonywania robót zamiennych, zanikających lub ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni 

przed planowanym terminem ich wykonania; W zgłoszeniu konieczności wykonania robót 

zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn 

uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do 

wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na wykonanie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie 

przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.  

19) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z przekazanymi przez Zamawiającego 

dokumentami i opracowaniami. Wykonawca oświadcza, że przedmiotowe dokumenty są 

wystraczające do zrealizowania przedmiotu umowy.  

20) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zmawiającego o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej, którzy w porozumieniu z 

projektantem podejmą decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

21) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego na piśmie o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć 

na jakość robót lub termin zakończenia robót.  

22) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy ze służbami Zamawiającego. 

23) Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. 

U.2019, poz. 1396 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j.:Dz. U. z 

2019 r. poz. 701 z późn. zm). Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska 

należy w szczególności :  

a) podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i 

wokół terenu budowy,  

b) postępować zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację przedsięwzięcia jeżeli została wydana przez właściwy organ.  

c) uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych 

oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz 

wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem 

robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz 

terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.  

d) podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu 

zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od 

Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 

środowiska lub przyrody.  

24) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy 

przed rozpoczęciem robót oraz po zakończeniu robót w terenie, sporządzenie dokumentacji 

filmowej z inspekcji kanałów sanitarnych niezbędnej do oceny jakości jej wykonania oraz 

przekazanie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą.  

25) Wykonanie prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 

dokumentacji techniczno - ruchowej maszyn, urządzeń wbudowanego wyposażenia oraz 

uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde 

żądanie Zamawiającego.  
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26) Zapewnienie wykonania montażu wszelkich maszyn i urządzeń przez serwis producenta lub 

serwis autoryzowany przez producenta. 

27) Odwodnienie wykopów.  

28) Wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej  na bazie projektu 

budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badań koniecznych do oceny jakości robót 

oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane i innych 

przepisów szczegółowych.  

29) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu rozruchu oraz zapewnienie nadzoru 

technicznego nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody w trakcie 

prowadzonych prac związanych z przebudową obiektu, jak również konieczne jest 

uwzględnienie wszelkich prac dodatkowych niezbędnych z utrzymaniem obiektu w ruchu. 

30) Wykonawca umożliwi Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności 

wstępu na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin 

materiałów i instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, testach i 

rozruchach itp.  

4. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w 

szczególności za:  

1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie 

prowadzonych robót,  

2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim,  

3) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego 

związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy;  

4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich, 

5) szkody wyrządzone dla osób trzecich i mienia osób trzecich, którzy ulegli wypadkowi, kolizji, 

uszkodzeniu  na skutek niedbalstwa Wykonawcy i nieprawidłowego zabezpieczenia miejsc 

prowadzenia robót  

5. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do 

niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. W przypadku 

konieczności zamknięcia ulic zapewnić i oznakować objazdy, zgodnie z zatwierdzonymi projektami 

czasowej organizacji ruchu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. Materiały, o 

których mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 – ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz wymaganiom specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 7. Wykonawca zobowiązany jest stosować 

materiały gatunku I oraz posiadać dla nich wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty 

itp. W wypadku wątpliwości co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych 

biegłych, a procedurze tej będą podlegały również dostawy urządzeń.  

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 6 okaże się, że zastosowane materiały 

bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty 

badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót 

są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  
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8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały i urządzenia użyte do realizacji 

przedmiotu umowy.  

9. Zamawiający zaleca, aby montaż maszyn i urządzeń dokonany był przez serwis producenta lub 

serwis autoryzowany przez producenta. 

10. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały i urządzenia muszą być 

uzgodnione z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zapewni 

typizację przewidzianych do wbudowania materiałów i zastosowanych urządzeń.  

11. Materiały budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, 

nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią 

własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i 

asortymentu na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 3 km od miejsca 

prowadzonych robót. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzić rozbiórkę materiałów 

przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek z należytą starannością w 

sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia oraz składowanie materiałów w sposób 

uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 

§ 3 

 PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może zlecić części robót do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, że suma 

wynagrodzeń podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 5 ust. 1, 

która stanowi górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców.  

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązuje 

się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. W przypadku podwykonawstwa, którego 

przedmiotem są roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo zawiera co najmniej następujące 

istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo:  

 projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, w 

tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres prac powierzanych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki płatności oraz 

wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkładana Zamawiającemu 

do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być dodatkowo kompletnie oznaczona 

oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo 

wskazaniem stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; 

projekty umów oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych 

wymaganych elementów nie będą akceptowane przez Zamawiającego;  

 projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji nie mogą przewidywać formy tworzenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za wykonane przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę prace;  

 projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac 

wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału 

przedstawiciela Zamawiającego będzie nieskuteczny oraz stanowić konieczność określania w 

protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac;  

 projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji nie mogą zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń 
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za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na podstawie Umowy  

 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo 

w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z 

projektem takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z 

przedkładanym projektem umowy; projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub z 

zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane przez Zamawiającego;  

 w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie 

(np. w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów 

będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz 

z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego 

obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane, będzie skutkować brakiem akceptacji takich 

umów przez Zamawiającego;  

 brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem tej 

umowy w sposób umożliwiający odniesienie do odpowiadającego mu wynagrodzenia 

Wykonawcy za te roboty wynikającego ze złożonej przez niego oferty i określonego w niniejszej 

umowie, w szczególności cen jednostkowych wynikających z Zestawienia kosztów.  

 Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającego w wymagań 

określonych w ust. 2 powyżej.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.  
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9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

11. W przypadku umów, o których mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy wyznaczając odpowiedni termin, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Postanowienia ust. 2–11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

13. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, 

niezgodny z założeniami i przepisami. 

§ 4  

TERMIN WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU 

1. Terminy wykonania przedmiotu umowy:  

1) Termin wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę do 15 

miesięcy od daty podpisania umowy.  

2) Termin zakończenia całości przedmiotu umowy Strony ustalają: do dnia 31.08.2023 r.  

Terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym.  

2. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory:  

a) odbiór dokumentacji projektowej,  

b) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,  

c) odbiór częściowy robót dla celów fakturowania,  

d) odbiór końcowy,  

e) odbiór gwarancyjny.  

3. Odbiór końcowy:  

1) Strony ustalają, że po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o 

zakończeniu robót i gotowości ich do odbioru dołączając operat kolaudacyjny zawierający 

między innymi opis użytych materiałów, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty lub 

deklaracje zgodności na zastosowane materiały, protokoły odbiorów częściowych, badania, 

instrukcje, badania wody, szczegółowy kosztorys powykonawczy, oraz wszystkie 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. Koszt 

uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

2) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia.  

3) Najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

zestawienie wykonanych robót wraz ze wskazaniem zakresu robót wykonanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wyszczególnieniem należnego tym 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi być 

podpisane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 
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4) W czynnościach odbioru końcowego robót winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy 

oraz jednostek, których udział nakazują inne przepisy.  

5) Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny Protokół Końcowego Odbioru, który 

zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

6) Podpisany przez Strony Protokół Końcowego Odbioru stanowił będzie podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.  

7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru w szczególności z powodu nie zakończenia robót lub niekompletnej 

dokumentacji, o której mowa w punkcie 1), to Zamawiający odmówi odbioru z winy 

Wykonawcy.  

8) Jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacją stanowiącą 

załączniki do niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo odmowy dokonania 

odbioru końcowego.  

9) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady:  

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić dokonania odbioru 

końcowego z winy Wykonawcy oraz zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni 

termin; 

b) nie nadające się do usunięcia, to:  

 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,  

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego i zażąda rozebrania elementów 

obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez 

dodatkowego wynagrodzenia.  

10) W przypadkach, o których mowa w punktach 8-9, do ponownego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.  

4. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Wykonawca 

zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika 

budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w kolejnych dwóch 

dniach roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru (w przypadku nieobecności 

Inspektora Nadzoru w tym dniu na terenie budowy odbiór zostanie dokonany w kolejnym dniu 

roboczym) i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 

następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

6. Odbiory częściowe będą dokonywane po zakończeniu przez Wykonawcę danej części 

zamówienia - wykonania poszczególnych elementów umowy tj. dokumentacji projektowej, 

robót i służą wyłącznie do celów fakturowania (do odbiorów częściowych będą miały 

odpowiednio zastosowanie zasady określające odbiór końcowy). Odebrana część robót 

pozostaje w posiadaniu i pod opieką Wykonawcy, za którą ponosi on odpowiedzialność 

odszkodowawczą. Zostanie ona odebrana przez Zamawiającego w posiadanie dopiero z chwila 

podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego.  
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7. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 

rezultacie tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne 

z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku 

koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

8. Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za roboty wykonane niezadawalająco pod względem 

jakościowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  

9. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą w okresie 90 dni roboczych przed upływem 

okresu rękojmi i gwarancji jakości, komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

terminie wynikającym z Umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, 

uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że 

do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania 

zastępczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu.  

11. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbiór 

gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru sporządzanym po usunięciu wszystkich 

wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

12. Odbiór dokumentacji projektowej polega na ocenie ilości i zakresu wykonanej dokumentacji 

projektowej oraz jej zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym (PFU), odbiór odbędzie 

się na następujących zasadach:  

1) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do 

odbioru tych prac,  

2) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia do odbioru dokumentacji 

projektowej jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w jego siedzibie:  

 dokumentację projektową (wraz ze wszystkimi uzgodnieniami) 

 zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK ) obejmujące wszystkie koszty zadania 

inwestycyjnego,  

 przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne etapy realizacyjne,  

 kosztorysy (wyceny) dla robót i etapów realizacyjnych wraz z podaniem czynników 

cenotwórczych,  

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),  

 projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót / gdy jest to wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa /,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) /gdy jest to wymagane obowiązującymi 

przepisami prawa /, 

 operaty wodnoprawne (wraz z pozwoleniem wodnoprawnym). 

 oświadczenie Projektanta, że przekazana dokumentacja projektowa jest wykonana 

zgodnie z umową, jest spójna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć,  

3) po przekazaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawcę Zamawiający w ciągu 10 dni 

roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowanej dokumentacji,  
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4) w przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji projektowej Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych (jeśli wady lub braki dadzą 

się usunąć bez uzyskania wcześniejszych decyzji innych organów administracyjnych),  

5) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru dokumentacji projektowej,  

6) przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać 

sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej, z tytułu jakości wykonanej 

dokumentacji projektowej i poprawności przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań.  

7) dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do 

zgłaszania zastrzeżeń i dochodzenia roszczeń z tytułu jakości wykonanej dokumentacji 

projektowej i poprawności przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań. 

 

§ 5  

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto ………………………..…………….. zł (słownie: …………. 

złotych …/100), w tym podatek VAT w wysokości …….% co daje kwotę ……………..…… zł (słownie: 

………………złotych …./100), wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi: …………….……….. zł 

(słownie: ……….. złotych …../100), 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Za wyjątkiem przypadków określonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe 

określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie zmianie. 

§ 6  

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na podstawie faktur 

częściowych za wykonane elementy rozliczanych w okresie czteromiesięcznym – zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie częściowego protokołu odbioru 

wykonanego elementu oraz faktury końcowej po przedłożeniu Protokołu Końcowego Odbioru 

przedmiotu umowy. 2. Zamawiający dopuszcza następujący sposób fakturowania częściowego:  

a) faktura częściowa płatna po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu 

prawomocnego pozwolenia na budowę,  

b) faktury częściowe, 

c) faktura końcowa – płatna w 2023 r., po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji na użytkowanie 

obiektu stacji uzdatniania wody , wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Grajewie i po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót. 

2. Przewiduje się plan wydatków na roboty projektowe i budowlane w wysokości: 

- rok 2020 – wydatek w kwocie około 1 300 000,00 zł.  

- rok 2021 – wydatek w kwocie około 4 600 000,00 zł.  

- rok 2022 – wydatek w kwocie około 7 200 000,00 zł.  

- rok 2023 – końcowy wydatek ustalony będzie na podstawie ceny najkorzystniejszej oferty.  
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Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości wydatkowania środków na poszczególne 

lata budżetowe.  

3. Zasady dokonywania rozliczeń częściowych i końcowego:  

1) Z wnioskiem o odbiory częściowe i odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

wraz z wykazem środków trwałych ( np. szczegółowe kosztorysy powykonawcze).  

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 

należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych w przypadku odbiorów 

częściowych i 30 dni roboczych w przypadku odbioru końcowego od daty otrzymania 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do jego prawidłowości.  

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3) oraz dokonuje korekt 

rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  

5) Jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 4) 

będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka w jego ocenie 

jest należna Wykonawcy.  

6) Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do 

Protokołu odbiorów częściowych i Protokołu odbioru końcowego.  

4. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.  

5. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zakończenia odbioru 

stanowiącego podstawę jej wystawienia.  

6. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno –prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) Wykonawca może przesłać ustrukturyzowaną 

fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy, o której mowa w ww. ustawie, a w takim 

wypadku Zamawiający zobowiązany będzie do jej odebrania za pośrednictwem tejże platformy. 

7. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której Odbiorcę oznaczy w 

następujący sposób:  

Nabywca : Gmina Szczuczyn, Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, NIP: 719-155-67-22 

Odbiorca : Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 10, faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.  

9. Płatność faktury przekazywana będzie na rachunek bankowy nr 

……………………………………………………… w banku …………………………………………. .  

a) Wykonawca ponadto oświadcza, że rachunek bankowy, który wskazany będzie we wszystkich 

fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 

Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2187 ze 

zm.) prowadzony jest rachunek VAT.   

b) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który wskazany będzie we wszystkich fakturach 

wystawianych do przedmiotowej umowy znajduje się w Wykazie podatników VAT ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.) 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. „Białej liście podatników”. W 

przypadku, gdy wskazany rachunek bankowy nie znajduje się na w/w liście, Zamawiający ma 

prawo wstrzymania się z zapłatą do czasu jego umieszczenia na tej liście bez ponoszenia 



                          
 

16 

 

odpowiedzialności z tego tytułu tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, 

odsetki ustawowe i inne rekompensaty.  

c) Należność z tytułu wykonania przedmiotowej umowy zostanie zrealizowana z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment, zgodnie z art. 108 a ust 1 a ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.). 

10. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10 

niniejszej umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy (cesji lub w innej formie), a także przejęcia długu 

Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym na rzecz osoby trzeciej i innych 

podmiotów (w tym Banków). Podstawa prawna art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019, poz. 

1145). 

11. Rozliczenia z podwykonawcami:  

1) W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonany 

również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona stosownego podziału 

należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w 

protokole stanowiącym podstawę wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

2) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych.  

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w punkcie 2), wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

4) Z zastrzeżeniem punktów 5) – 8), Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku 

uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

5) Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4), dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usług. 

6) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

7) Zamawiający informuje Wykonawcą o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca 

w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić pisemne uwagi dotyczące 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  

8) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 7) Zamawiający może:   

 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo,   
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 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,  

 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 9) W 

przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się zapłaty 

wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty 

brutto, co stanowi kwotę ………………………………….. zł (słownie: 

………………………………….…………złotych) .  

2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i 

będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. 

3. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 

dni licząc od dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru. Pozostała część tj. 30% zostanie 

zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.  

4. W sytuacji, gdy w skutek okoliczności, o których mowa w § 12, ust. 3 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przesunięcia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w §4 

ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 

wysokości. 

§ 8 

RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu Ostatecznego odbioru 

przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady zmniejszające 

jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie.  

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów 

niniejszego paragrafu.  

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje w terminie 

wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie Kodeksu 

cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

5. Rękojmia za wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu 

Końcowego Odbioru.  
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6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie (listem 

poleconym) w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty 

uprawnień z tytułu rękojmi.  

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w 

przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w protokole, o 

którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie 

Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni.  

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i 

miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, sposób 

jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia.  

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

§ 9 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 

kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres:  

a) ………..…. miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu Końcowego Odbioru przedmiotu 

umowy - dotyczy robót budowlanych; 

b) 24 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu Końcowego Odbioru przedmiotu umowy 

dotyczy zamontowanych urządzeń, chyba że producent danego urządzenia udziela dłuższej 

gwarancji - wówczas obowiązuje termin określony w gwarancji producenta. Okres gwarancji 

udzielonej przez producenta Wykonawca potwierdzi - dostarczonymi Zamawiającemu - 

dokumentami (certyfikatami) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, 

z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z gwarancji producenta, czy też z gwarancji 

Wykonawcy.  

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały nie będą zgodne z umową, to w ramach udzielonej gwarancji 

jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich 

niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach 

w momencie dokonywania odbioru końcowego oraz bez możliwości podnoszenia zarzutów z 

tytułu wadliwości projektu budowlanego.  

3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element 

dokumentacji powykonawczej.  

5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.  

6. Jeżeli pomimo trzykrotnego usunięcia tej samej wady, przedmiot umowy w dalszym ciągu ma 

wady Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wadliwego elementu przedmiotu umowy jeszcze 

raz od początku. Termin ponownego wykonania wynosi 14 dni kalendarzowych i biegnie od dnia 

zawiadomienia Wykonawcy o czwartej wadzie. Termin usunięcia wady może ulec wydłużeniu 

jeżeli usunięcie wady w terminie 14 dni kalendarzowych nie było możliwe z przyczyn technicznych 

lub technologicznych. Dodatkowy termin usunięcia wady strony ustalają w drodze porozumienia. 

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim przedmiot umowy nie mógł być 

wykorzystywany w pełnej funkcjonalności z powodu wady.  

7. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo w 

stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w terminie 

wynikającym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiającemu karcie gwarancyjnej) lub w terminie 

określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 
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dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do 

wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie 

uprzedniej zgody sądu.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przeglądów serwisowych przedmiotu zamówienia 

minimum raz w roku chyba, że gwarancja producenta wymaga częstszych przeglądów 

gwarancyjnych - przez okres udzielonej gwarancji w ramach wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy.  

10. Wynagrodzenie za przeglądy serwisowe przez cały okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę, 

obejmuje wszelkie koszty niezbędne do poniesienia, aby Zamawiający zachował uprawnienia z 

gwarancji producenta urządzenia (zużyte materiały, robocizna, wymiana elementów itp.). 

11. Przeglądy będą potwierdzane protokołem podpisanym przez wykonawcę oraz przedstawiciela 

zamawiającego zawierającym w swojej treści wszelkie ustalenia poczynione w czasie serwisu.  

12. Po wykonaniu przeglądu serwisowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu pisemne 

zestawienie stwierdzonych wad oraz uzgadnia sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki lub wady zostały 

stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji wykonawcy usuwa je bezpłatnie.  

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych przeglądów 

serwisowych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiającym nawet, jeżeli zleci 

wykonywanie przeglądów serwisowych podwykonawcom.  

14. Niewykonanie przeglądów serwisowych w ciągu 12 miesięcy od dnia wykonania przedmiotu 

zamówienia a później w przeciągu 12 miesięcy od poprzedniego przeglądu serwisowego 

powoduje naliczanie Wykonawcy kar umownych za opóźnienia w wysokości 100 zł za każdy dzień 

opóźnienia wykonania przeglądów serwisowych. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu corocznych 

przeglądów serwisowych wyniesie ponad 30 dni zamawiający ma prawo na koszt wykonawcy 

dokonać przeglądu serwisowego u innego podmiotu i obciążyć kosztami Wykonawcę bez 

obowiązku uzyskania upoważnienia sądowego. 

§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

a) zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę w 

terminie o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki  

b) zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, po upływie 

terminu o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy.  

c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania rękojmi 

za wady - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za każdy 

dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 

e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w 

wysokości 5% kwoty jaką Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na zasadach określonych w §6 niniejszej umowy,  

f) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, maksymalna wysokość kary umownej w tym 
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przypadku nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, którego zwłoka dotyczy,  

g) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 zł za każdy taki 

przypadek, 

h) zwłoki w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek,  

i) zwłoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i 

usługi w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – w wysokości 0,2% 

wartości brutto tej umowy za każdy dzień zwłoki; maksymalna wysokość kary umownej w tym 

przypadku nie przekroczy 10% wartości brutto umowy o podwykonawstwo, której zwłoka 

dotyczy,  

j) naruszenia zobowiązania w zakresie ochrony środowiska a także zobowiązania do 

przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami w wysokości 5 000 zł, za każde naruszenie  

k) zwłoki w wykonaniu polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w § 15 

ust. 5 umowy - kwotę w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,  

l) nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – 

finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej umowy - kwotę w wysokości 100 zł 

za każdy dzień opóźnienia, 

m) zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

dokumentów (innych niż wymienione w niniejszym paragrafie), które Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć na podstawie niniejszej umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień 

zwłoki,  

n) niewypełnienia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w § 13 umowy - w wysokości 1000 zł. , za każdą osobę z którą nie została 

zawarta umowa. 

2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. Jeżeli wynagrodzenie zostało już wypłacone, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę 

umowną w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty.  

3. Wykonawca może zażądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych: 

a) za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenie umownego 

brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,  

b) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenie umownego 

brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,  

c) za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego, niezbędnej do 

prowadzenia prac w wysokości 0,1 % wynagrodzenie umownego brutto za wykonanie 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,  

d) 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego.  

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. Łączna 

wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia 

umownego brutto.  

5. Strony umowy maja prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia lub usunięcia wad, 

kary umowne będą liczone od nowych terminów. 
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§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:  

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 

przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 12 ust. 3 i przerwa ta trwa dłużej 

niż 15 dni kalendarzowych - Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku bez 

wyznaczania dodatkowego terminu. 

3) Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego - odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

4) Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (więcej 

niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto 

niniejszej umowy. 

5) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny z 

umową. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym 

uiszczenia kar przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie uzyska dofinansowania na 

realizację zadania lub dofinansowanie przyznane zostanie cofnięte.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur wystawionych zgodnie z zasadami 

określonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty i wyznaczenia 

terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu dodatkowego.  

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

Protokołu Końcowego Odbioru – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.  

3. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko w 

zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.  

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku, według stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,  
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3) Wykonawca sporządzi wykaz 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 nie leżących po stronie Wykonawcy,  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczonych,  

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

zobowiązany jest w terminie 30 dni do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt. 3), po cenach 

ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 

Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,  

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

7. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy PZP;  

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy PZP;  

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 

prawa Unii Europejskiej.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

9. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakresu robót 

wykonanych przez Wykonawcę. 

§ 12 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 

formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą 

naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Wynagrodzenie określone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku:  

a) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku wartość robót brutto 

przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten 

sposób, że do niezmienionej wartości netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku VAT 

zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich odbioru;  

b) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do 
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Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy 

sposób wyliczenia wpływu ww. zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Maksymalna kwota o 

jaką może wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy sumy wzrostu kosztów 

Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, 

części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego po zmianie 

przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym 

niż pełen etat. 

c) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Warunkiem dokonania zmiany 

będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego 

uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia wpływu ww. zmian na wynagrodzenie 

Wykonawcy. Maksymalna kwota o jaką może wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy nie 

przekroczy sumy wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej 

umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od 

wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy 

cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia 

w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych 

osób. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian, 

o których mowa w zdaniu pierwszym.  

d) zmniejszenia zakresu rzeczowego, 

e) Wystąpienia robót tzw zaniechanych o których mowa w § 1, ust. 8. 

3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia 

opóźnień wynikających z:  

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  

b) działania siły wyższej (na przykład , strajki generalne lub lokalne, epidemii, pandemii itp.), 

mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót,  

c) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określnej umowa, normami lub 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym wymaganych 

technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń) . Poprzez nadzwyczajne 

warunki pogodowe niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie – w szczególności 

należy rozumieć: temperatury poniżej - 15 stopni (pomiary, badania), nadmierne i długotrwałe 

opady deszczu, gradu, śniegu – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać 

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

d) wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej,  

e) wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

f) działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących:  

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 
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zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania 

wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego 

konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,  

g) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 

h) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności.  

- Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi 

dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach, strony 

ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.  

4. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmiany dotyczącej :  

1) sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:  

a) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w PFU lub 

w dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej 

jakości robót,  

b) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, niż wskazana w 

PFU lub w dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

c) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w PFU lub w 

dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót,  

d) wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej,  

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

f) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 

przedmiotu umowy w sposób przewidziany w PFU lub w dokumentacji projektowej 

sporządzonej na podstawie PFU lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,  

2) zakresu przedmiotu umowy w przypadku: 

a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 

przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,  

b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich 

wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć  

5. Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy/robót przedstawionego w ofercie jedynie 

za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika Budowy. 

Kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób muszą być co najmniej takie same, jakie były 

określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany 

Kierownika Budowy/robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z 
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umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy/robót, nowy Kierownik Budowy musi posiadać 

stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów.  

7. Zamawiający może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w każdym czasie.  

8. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca 

opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w trakcie 

realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem 

wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

9. Zamawiający dopuszcza zmianę trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w 

przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z 

zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-

finansowego Zamawiającego,  

10. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku:  

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w 

interesie publicznym,  

b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów 

rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiającego,  

c) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,  

d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego,  

e) nastąpi konieczność zmiany trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w 

przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających 

z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu 

rzeczowo-finansowego Zamawiającego  

f) wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne 

lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia, 

g) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  

11. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:  

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być 

dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w 

przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 

funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje PFU lub dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca 

przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 

Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.  

b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań 

technicznych wynikających z PFU Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a 

następnie dostarcza dokumentację na te roboty.  

c) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w 

sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.  
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d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią 

przekazanie obiektu do użytkowania.  

e) konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie 

zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,  

f) w przypadku, gdy określone w pkt. 11 lit. b zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą 

traktowane jako dodatkowe lub uzupełniające i Zamawiający złoży na ich wykonanie 

dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

g) rozliczenie robót dodatkowych oraz zamiennych o których mowa w pkt. 11 lit a- e następuje w 

oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W 

przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za 

prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. 

podlaskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z 

tymi materiałami.  

12. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do 

drugiej strony.  

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy 

czym do zmiany, o której mowa w ust. 7 wystarczające jest jednostronne, pisemne oświadczenie 

Zamawiającego. 

§ 13 

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umów o pracę 

1. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu niniejszej 

umowy do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub 

Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami”, 

zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy operatorów 

maszyn i urządzeń oraz pracowników, którzy wykonywać będą bezpośrednio czynności związane 

z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących pracę pod 

kierownictwem innych osób w zakresie czynności obejmujących:  przygotowanie terenu pod 

budowę,  wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  wykonywanie 

robót instalacyjnych w budynkach,  wykonywanie robót wykończeniowych w zakresie obiektów 

budowlanych.  

2. Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, lub 

naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało 

naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie.  

3. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1, może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawców 

wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  



                          
 

27 

 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.  

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawców osób wskazanych w ust. 1:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imiona i nazwiska pracowników, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), tj. w szczególności bez adresów i numerów 

PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające 

opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlegają anonimizacji.  

6. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

§ 14 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wykonywanych przez siebie robót od wszelkich 

ryzyk budowlanych, od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich, a także od następstw 

nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy przed terminem rozpoczęcia robót 

budowlanych – oraz przedłożenia Zamawiającemu przed tym terminem kopii polisy lub polis 

ubezpieczeniowych oraz ich oryginałów do wglądu. Nieprzedłożenie w tym terminie wymaganych 

polis, ewentualnie przedłożenie polis nie odpowiadających wymogom Zamawiającego, uprawnia 
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Zamawiającego do odstąpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie 2 miesięcy od dnia 

upływu terminu na przedłożenie Zamawiającemu polisy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości umowy ubezpieczenia, o której mowa w 

ust. 1 niniejszego Paragrafu, przez cały okres realizacji niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca 

zobowiązuje się do utrzymania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej przez okres obowiązywania rękojmi i gwarancji z niniejszej umowy. 

Kopie stosownych polis będą przekazywane Zamawiającemu.  

3. Za wszelkie szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej 

umowy oraz za szkody wyrządzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę i osoby 

działające pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) będzie 

odpowiadał Wykonawca. Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych szkód powstałych w związku 

z wykonywaniem umowy przez Wykonawcę.  

4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót, ich części, bądź urządzeń w toku 

realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego na własny koszt. 

§ 15 

Prawa własności intelektualnej (Prawa autorskie) 

1. Wykonawca przenosi z dniem odbioru dokumentacji projektowej (będącej m.in. przedmiotem 

umowy) na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa bez obowiązku zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia, wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i 

rozporządzania przedmiotem umowy w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń 

przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami, na cały okres ochronny praw majątkowych, 

na następujących polach eksploatacji:  

a) wykorzystanie do realizacji Inwestycji  

b) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach bez ograniczeń ilościowych, 

dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką,  

c) publicznego prezentowania i odtwarzania w całości lub we fragmentach bez ograniczeń 

ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką,  

d) wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczenie,  

e) wprowadzenia do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz komputerowej, w 

szczególności internetu.  

2. Z dniem odbioru dokumentacji projektowej (będącej m.in. przedmiotem umowy) Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa na cały czas ochrony autorskich praw 

majątkowych, bez ograniczeń przestrzennych, wyłączne, niczym nie ograniczone prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich tak przez Zamawiającego i osoby trzecie 

bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych. 

Takie działania nie będą naruszać osobistych praw autorskich projektanta.  

3. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy, z przyczyn, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, poprawki, uzupełnienia lub dokończenie przedmiotu 

umowy przez osobę inną niż Wykonawca, nie stanowią naruszenia praw autorskich Wykonawcy 

do Dokumentacji Projektowej i nie mogą być podstawą roszczeń z tytułu naruszenia praw 

autorskich.  

4. Wraz z chwilą przeniesienia praw autorskich do przedmiotowego utworu, na Zamawiającego 

przechodzi własność egzemplarza utworu.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiotowy utwór będzie wolny od praw i roszczeń osób 

trzecich.  
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6. W przypadku uiszczenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek zapłaty na skutek skierowania do 

Zamawiającego roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do utworu, będącego przedmiotem 

niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyrównania poniesionej z tego tytuł szkody 

przez Zamawiającego.  

§ 16 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego  

1. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania umowy 

będzie:………………..  

2. Zamawiający zastrzega, że osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają upoważnienia do 

podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu 

kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji.  

3. Strony ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy 

będzie:……………….  

4. Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione do uzgadniania 

form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych 

działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania 

przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający oświadcza, że powołał inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobie:  

a) branża sanitarna: Jerzy Edmund Kania z siedzibą Markowszczyzna 18-106 Turośl Kościelna, 

tel. 502 273 019, upr. Bł/307/92. 

b) branża sanitarna: Mieczysław Kucharski z siedzibą ul. Brukowa, 15-889 Białystok, tel. 

601 811 163, upr. Bł/8/75.   

c) branża konstrukcyjno – budowlana i drogowa: Marcin Lipski z siedzibą ul. Zwycięstwa, 15-

703 Białystok, tel. 509 854 387, upr. Bł/9/00 

6. Wykonawca ustanawia:  

1) projektanta w osobie: ……………………. posiadającego uprawnienia w specjalności 

…………………………., Nr uprawnień ………………… ,  

2) projektanta w osobie: ……………………. posiadającego uprawnienia w specjalności 

…………………………., Nr uprawnień ………………… ,  

3) projektanta w osobie: ……………………. posiadającego uprawnienia w specjalności 

…………………………., Nr uprawnień ………………… ,  

4) kierownika budowy w osobie: ……………………….. posiadającego uprawnienia w specjalności 

…………………………., Nr uprawnień ………………… ,  

5) kierownika robót w osobie: ……………………….. posiadającego uprawnienia w specjalności 

…………………………., Nr uprawnień ………………… ,  

6) kierownika robót w osobie: ……………………….. posiadającego uprawnienia w specjalności 

…………………………., Nr uprawnień ………………… ,  

7. Wykonawca w okresie prowadzenia robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia 

stałego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez personel kierowniczy 

(kierownik budowy, kierownik robót lub majster).  

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i kierownik budowy działają w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 

1186). 

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, inspektorów nadzoru, kierownika 

budowy i kierowników robót oraz innych zaproszonych osób. Ustala się, że narady 

koordynacyjne będą się odbywać wg. potrzeb.  
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10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na każde żądanie kopie 

dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz kopie dokumentów potwierdzających 

przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, jeżeli przepis prawa nakłada taki obowiązek. 

§ 17  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SIWZ oraz 

wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w 

tym: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.  

3. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

4. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
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