
 
 
 
 

 
 

 

 
Nr sprawy: BZ/ZP.09/18/06/19. 

 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
UMOWA NR………………………. 

 
 
W dniu ………………..w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późń.zm.), dalej „ustawa Pzp”, została zawarta, pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Saniko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 
Włocławku, ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000095781, o kapitale zakładowym wynoszącym 16.391.800,00 złotych, o numerze NIP 888-020-59-21, Regon: 
910041776, reprezentowaną przez:  
 
……………………………………………………………………….. 
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
 
a 
…………………………………………… z siedzibą w………………………, ul. ……………….., …-…… 
…………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w ………………, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS………….,  
o kapitale zakładowym wynoszącym …………….. złotych, o numerze NIP………………., Regon:…………., 
reprezentowaną przez:  
 
…………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”  

zwanymi łącznie „Stronami” a z osobna „Stroną” 

umowa, zwana dalej „Umową” 

o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na rozbudowie  
i przebudowie istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych (dalej: „Hala”) oraz związanych z nią instalacji, sieci, 
urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej 
linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski 
(dalej: „Zakład”) na terenie działki o nr ew. 189/3, 189/4, 190/2, 192/2 w obrębie ew. Machnacz gm. Brześć 
Kujawski” wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganej prawem ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie obiektów powstałych w wyniku realizacji robót budowanych (dalej: „Przedmiot 
Umowy”), zgodnie z: 
1) Projektem Budowalnym, stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy; 
2) Projektem Wykonawczym branży konstrukcyjno-budowlanej, stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy; 
3) Projektem Wykonawczym branży sanitarnej, stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy; 
4) Projektem Wykonawczym branży elektrycznej – remont stacji transformatorowej, stanowiącym załącznik nr 10 

do Umowy; 
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5) Projektem Wykonawczym branży elektrycznej – instalacje wewnętrzne hali sortowni, stanowiącym załącznik  
nr 11 do Umowy; 

6) Projektem Wykonawczym systemu sygnalizacji pożarowej, stanowiącym załącznik nr 12 do Umowy; 
7) Projektem Wykonawczym zagospodarowanie terenu w tym branża drogowa; stanowiącym załącznik nr 13  

do Umowy; 
8) Projektem Wykonawczym systemu monitoringu CCTV, stanowiącym załącznik nr 14 do Umowy; 
9) Projektem technologii i organizacji wykonywania robót budowlanych w zakładzie czynnym, stanowiącym 

załącznik nr 15 do Umowy; 
10) Scenariuszem rozwoju zdarzeń w razie pożaru, stanowiącym załącznik nr 16 do Umowy; 
11) Przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 17 do Umowy (dalej: „Przedmiary robót”); 
12) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi załącznik nr 18 do Umowy (dalej 

„STWiOR”); 
13) Ostateczną decyzją nr 795/2018 r. pozwolenia na budowę, stanowiącą załącznik nr 19 do Umowy 

14) Wytycznymi ochrony p. poż, stanowiącymi załącznik nr 21 do Umowy 

zwanymi dalej łącznie „Dokumentacją Projektową” oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej: 
„OPZ”), stanowiącym załącznik nr 20 do Umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), 
postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualną wiedzą, sztuką budowlaną  
i wymaganiami technicznymi. 

2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia, do uzyskania w imieniu i 
na rzecz Zamawiającego wymaganej prawem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów powstałych  
w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy (dalej: „Pozwolenie na użytkowanie”). Wykonawca może wystąpić o 
Pozwolenie na użytkowanie po dokonaniu montażu linii sortowniczej docelowej przez wykonawcę wybranego przez 
Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania (dalej: „Wybrany wykonawca”), ponieważ decyzja 
środowiskowa oraz pozwolenie na budowę uwzględnia cały zakres robót, zarówno roboty budowlane jaki i 
uruchomienie nowej linii segregacji odpadów. Wybrany wykonawca będzie mógł rozpocząć montaż linii 
sortowniczej docelowej z chwilą przekazania mu placu montażu, tj. po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru 
końcowego robót. Wybrany wykonawca ma 7 miesięcy na wykonanie montażu linii sortowniczej docelowej wraz z 
rozruchem. Zamawiający upoważnia niniejszym Wykonawcę do występowania w imieniu Zamawiającego wobec 
Wybranego wykonawcy z żądaniem udostępnienia wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przedstawienia w toku 
postępowania o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania Pozwolenia na 
użytkowanie nie później niż w terminie do dwóch miesięcy od daty zawiadomienia go o odbiorze prac wykonanych 
przez Wybranego wykonawcę, z zastrzeżeniem iż termin, o którym mowa powyżej uważać się będzie za zachowany, 
jeżeli Wykonawca pomimo złożenia kompletnego wniosku nie uzyska Pozwolenia na użytkowanie z przyczyn 
dotyczących wyłącznie zakresu montażu linii sortowniczej docelowej, należącego wyłącznie do Wybranego 
wykonawcy.  

3. W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie uzgodnionym z Wybranym 
wykonawcą, do zdemontowania istniejącej linii sortowniczej (istniejących urządzeń: sita bębnowego, przenośników 
podsitowych, przenośnika kanałowego, kabinę sortowniczą i prasę belującą wraz z ich konstrukcjami wsporczymi), 
jako zorganizowania frontu robót dla Wybranego wykonawcy do wykonania tymczasowej linii sortowniczej oraz 
docelowej linii sortowniczej. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty dokładnie zapoznał się z treścią OPZ i Dokumentacją Projektową 
stanowiącą załączniki do SIWZ, terenem budowy, a także infrastrukturą istniejącą na nieruchomości, na której mają 
być prowadzone roboty budowlane i nie wnosi żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. Wykonawca uznaje  
ww. dokumenty za w pełni kompletne i wystarczające do sporządzenia oferty i wyceny robót oraz do wykonania 
Przedmiotu Umowy zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie, za ustalone 
w Umowie wynagrodzenie.  
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5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Umowy wszelkich prac i świadczeń niezbędnych do 
zrealizowania Przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót, a które 
doświadczony, profesjonalny Wykonawca powinien był przewidzieć na etapie przygotowania oferty.  

6. Ilekroć zajdzie sprzeczność pomiędzy postanowieniami Umowy a SIWZ pierwszeństwo zastosowania będzie mieć 
Umowa, a jeżeli sprzeczność zajdzie między poszczególnymi postanowieniami Umowy a Dokumentacją Projektową 
albo pomiędzy poszczególnymi dokumentami wchodzącymi w skład Dokumentacji Projektowej, to ich wiążącej 
interpretacji będzie dokonywał Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia sprzeczności. 

§ 2 
Termin realizacji Przedmiotu Umowy, harmonogram i organizacja pracy 

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany do momentu uzyskania przez Wykonawcę Pozwolenia na użytkowanie,  
z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy (roboty budowlane)  
z wyłączeniem uzyskania Pozwolenia na użytkowanie w terminie ……………..miesięcy od daty przekazania 
pierwszej części terenu budowy, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem, z zastrzeżeniem  
ust. 13 poniżej oraz § 13 Umowy. 

2. Termin realizacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie obejmuje terminów przerw Wykonawcy w wykonaniu 
Przedmiotu Umowy, spowodowanych pracami wykonywanymi przez Wybranego wykonawcę.  

3. Zamawiający wymaga, aby przy opracowywaniu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego (dalej 
„Harmonogram”) i innych wskazanych w Umowie dokumentów, Wykonawca uwzględnił minimalne okresy 
wyłączenia z pracy Hali oraz dokonał uzgodnień trójstronnych: Zamawiający – Wykonawca – Wybrany Wykonawca. 
Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w Harmonogramie warunki określone przez Wybranego 
wykonawcę (załącznik nr 1 do OPZ - Uwarunkowania realizacji inwestycji wymagające uzgodnień między Zamawiającym - 
Wykonawcą - Sutco - Polska Sp. z o.o.). Harmonogram musi uwzględniać ponadto uwarunkowania realizacji prac 
określone w porozumieniu trójstronnym, o którym mowa powyżej.  

4. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację Przedmiotu Umowy, kolejno, według sporządzonego 
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Harmonogram, winien określać szczegółowy zakres robót niezbędnych 
do wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowe terminy realizacji robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot Umowy oraz ceny poszczególnych elementów. Ceny poszczególnych elementów powinny 
być podane w kwotach netto i brutto.  

5. Z uwagi na fakt, że roboty będą prowadzone w zakładzie czynnym i pod konkretnie zaprojektowaną modernizację 
istniejącej linii technologicznej, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy według 
sporządzonego Projektu organizacji robót w zakładzie czynnym, (dalej: „Projekt organizacji robót”), tak aby 
zapewnić możliwość optymalnej pracy Zakładu. Projekt organizacji robót powinien zawierać m.in. uzgodniony  
z dostawcą linii technologicznej (Sutco - Polska Sp. z o.o. – Wybrany wykonawca) oraz Kierownikiem Zakładu 
szczegółowy harmonogram przerw w ciągłości pracy Zakładu (związanych z demontażem, montażem maszyn  
i urządzeń oraz prowadzonymi robotami budowlanymi), uwzględniający m.in. godziny tych przerw oraz odcinki 
technologiczne sortowni, na których będą następowały przerwy. Prace powinny zostać zorganizowane tak, aby 
zapewnić możliwość optymalnej ciągłości pracy Zakładu i jego bieżące funkcjonowanie (np. ciągłość zasilania  
w energię elektryczną).  

6. Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu sporządzony przez siebie 
szczegółowy projekt Harmonogramu oraz Projekt organizacji robót. Projekt Harmonogramu oraz Projekt 
organizacji robót, Wykonawca przedstawi w formie pisemnej i elektronicznej (kompatybilnej z MS Excel) w trzech 
egzemplarzach, po wstępnym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Przedmiotowe dokumenty powinny 
uwzględniać również wytyczne Wybranego wykonawcy wynikające z porozumienia trójstronnego, o którym mowa 
w ust. 3. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na możliwość dochowania terminów zawartych w Harmonogramie i/lub 
wykonywanie robót zgodnie z Projektem organizacji robót.  
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7. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu Harmonogramu oraz Projektu organizacji robót, 
zatwierdzi go lub zgłosi do niego uwagi lub zastrzeżenia na piśmie.  

8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od daty otrzymania tych uwag/zastrzeżeń uwzględnić wszystkie 
uwagi oraz poprawki Zamawiającego oraz Wybranego wykonawcy. 

9. Wprowadzenie przez Wykonawcę poprawek i uwzględnienie wszystkich uwag do Harmonogramu i Projektu 
organizacji robót, zgłoszonych przez Zamawiającego oraz Wybranego wykonawcę w trybie określonym w ustępach 
poprzedzających, stanowi podstawę do niezwłocznego zatwierdzenia Harmonogramu i Projektu organizacji robót 
przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram i Projekt organizacji robót po uzyskaniu również  
akceptacji Wybranego wykonawcy.   

10. Zatwierdzony Harmonogram i Projekt organizacji robót winny być podpisane przez umocowanych przedstawicieli 
Stron i stanowić będą nierozerwalną część Umowy. 

11. Harmonogram stanowi podstawę do kontroli przebiegu realizacji robót budowlanych, prowadzenia rozliczeń  
i wystawienia faktur, w tym faktur częściowych, o których mowa w § 3 ust. 6 Umowy. Treść Harmonogramu nie 
stanowi w żadnym wypadku podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 
Umowy. 

12. W związku z tym, iż każda praca realizowana w czynnym zakładzie należy do kategorii prac szczególnie 
niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich robót w oparciu o uzgodnioną  
z Zamawiającym Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (dalej: „IBWR”) oraz Instrukcję współpracy w 
sprawie zasad bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót budowlanych w zakładzie czynnym (dalej „Instrukcja 
Współpracy”). Opracowaną IBWR należy uzgodnić ze wskazanym w Instrukcji Współpracy, przedstawicielem 
Zamawiającego w zakresie nietypowych zagrożeń związanych z charakterem prowadzonej przez Zakład działalności. 
IBWR powinna w szczególności dotyczyć i obejmować m.in. sposób informowania pracowników budowy  
o zagrożeniach występujących w Zakładzie; ustalenie, wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych; metody  
i środki wydzielenia i oznaczenia miejsc prowadzenia robót (bariery, siatki, wygrodzenia tymczasowe); wstęp  
i poruszanie się po terenie Zakładu pracowników Wykonawcy; wstęp i poruszanie się po wydzielonym terenie 
budowy pracowników Zamawiającego; obowiązujące standardy bezpieczeństwa uwzględniające szczegółowe zasady 
bezpiecznego wykonywania robót; wyznaczenie osób do wzajemnej współpracy w obszarze bezpieczeństwa pracy; 
ustalenie wykazu prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych i wymagających pisemnego pozwolenia; przyjęcie 
właściwych metod i środków  reagowania w sytuacjach awaryjnych (pożar, wybuch, awaria); ustalenie dróg, 
sposobów ewakuacji w przypadku sytuacji awaryjnych; ustalenie zasad ochrony przeciwpożarowej, w tym sposobów 
alarmowania, lokalizacji podręcznych środków gaśniczych, wyznaczenia osób przeszkolonych do działań w sytuacji 
wystąpienia pożaru lub wybuchu. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu 
IBWR w formie pisemnej najpóźniej przed przekazaniem mu pierwszej części terenu budowy. W przypadku 
ustalenia w IBWR, dodatkowej listy prac wymagających pisemnego pozwolenia, Wykonawca przed ich 
rozpoczęciem, zobowiązany jest zwrócić się o pozwolenie na ich realizację do wskazanego przez Zamawiającego 
przedstawiciela Zakładu. Instrukcja Współpracy powinna w szczególności obejmować i określać: sposób 
informowania pracowników Wykonawcy o zagrożeniach występujących w Zakładzie, a szczególnie w obszarach 
planowanych robót budowlanych, ustalenie, wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, metody i środki 
wydzielenia i oznaczenia miejsc prowadzonych robót, wstępu i poruszania się po wydzielonym terenie budowy 
zarówno pracowników Wykonawcy jak i Wybranego wykonawcy, wstępu i poruszania się pracowników 
Zamawiającego, standardy bezpieczeństwa uwzględniające szczegółowe zasady bezpiecznego wykonania robót 
objętych Przedmiotem Umowy, wykaz prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych i wymagających pisemnego 
pozwolenia, metody i środki reagowania w sytuacjach awaryjnych takich jak wypadek, pożar, wybuch, awaria, drogi 
i sposoby ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, zasady ochrony przeciwpożarowej, w tym sposoby alarmowania, 
lokalizacji podręcznych środków gaśniczych, osoby przeszkolone do działań w sytuacjach awaryjnych. 

13. W przypadku niemożności prowadzenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
w tym w szczególności określonych w § 13 ust. 1 pkt 1.1 Umowy, uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin 
zakończenia robót może zostać zmieniony z uwzględnieniem czasu trwania wymienionych przyczyn. Przerwy  
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w robotach wymagają udokumentowania w dzienniku budowy, odpowiednimi zapisami upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, wymienionych w § 5 Umowy. Zmiana terminu zakończenia prac 
spowodowana powyższymi przyczynami zostanie dokonana w drodze podpisania stosownego Aneksu do Umowy. 

14. Termin, o którym mowa w ust. 1 uważać się będzie za zachowany, jeżeli Wykonawca pomimo złożenia kompletnego 
wniosku nie uzyska Pozwolenia na użytkowanie z przyczyn dotyczących wyłącznie zakresu montażu linii sortowniczej 
docelowej, należącego wyłącznie do Wybranego wykonawcy Zamawiający upoważnia niniejszym Wykonawcę do 
występowania w imieniu Zamawiającego wobec Wybranego wykonawcy z żądaniem udostępnienia wszelkiej 
dokumentacji niezbędnej do przedstawienia w toku postępowania o wydanie Pozwolenia na użytkowanie. Niezależnie 
od powyższego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach związanych z nieprzekazaniem lub nieterminowym przekazaniem przez Wybranego wykonawcę 
dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.  

15. Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy 
(dalej „Kosztorys”) w rozbiciu na poszczególne branże, a w nich na poszczególne zakresy robót. Kosztorys będzie 
miał charakter jedynie pomocniczy przy ustalaniu zaawansowania robót zgłaszanych do odbioru zgodnie  
z Harmonogramem.  

 
§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, Strony ustalają całkowite 

wynagrodzenie w wysokości: 
1) wynagrodzenie netto (bez podatku VAT): ………………………………………….. zł 

(słownie:…………………………………………………………… …………………………………… ), 
2) podatek VAT według obowiązującej stawki VAT: …..%: 

…………………………………………………….. zł  
      (słownie: ………………………………………………………………………………) 
3) wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT): ……………………………………………………….. zł  

(słownie:……………………………………………………………………………………………………) 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności: koszt robocizny bezpośredniej wraz z narzutami, wartość użytych fabrycznie 
nowych materiałów budowlanych wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT, koszty robót towarzyszących i tymczasowych,  
koszt organizacji, zabezpieczenia i dozoru udostępnionych obiektów budowlanych i placu budowy, koszty 
oznakowania i zabezpieczenia przekazanego terenu, koszt prac porządkowych, koszty kontroli jakości robót w tym 
koszty prób i pomiarów, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenia szkolenia dla 
pracowników z obsługi nowych systemów, koszt udzielenia gwarancji i rękojmi, ubezpieczenia, koszt transportu, 
unieszkodliwienia i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, koszty opłat 
(za energię elektryczną, wodę, ścieki), koszty uzyskania Pozwolenia na użytkowanie, pozostałe czynniki cenotwórcze 
oraz koszt realizacji wszystkich innych obowiązków spoczywających na Wykonawcy zgodnie z Umową. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest stałe do końca trwania Umowy 
i nie podlega zmianom, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w § 13 Umowy. 

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, chociażby w chwili zawarcia 
Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i wartości robót.  

5. Strony zgodnie przyjmują, że Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i orientacyjny i nie jest podstawą 
do wyceny robót budowlanych, ani też ustalania zakresu prac.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w częściach, za prawidłowo zrealizowane i odebrane  
w ramach odbiorów częściowych poszczególne zakresy robót zgodnie z Harmonogramem oraz Kosztorysem 
ofertowym. Płatności częściowe będą realizowane na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur 
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częściowych w oparciu o protokoły odbiorów częściowych podpisane bez zastrzeżeń przez osoby wymienione  
w § 5, zgodnie z Harmonogramem. Jeżeli protokół odbioru częściowego został podpisany z zastrzeżeniami usunięcia 
wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po usunięciu przez 
Wykonawcę tych wad nieistotnych i podpisaniu przez Strony protokołu potwierdzającego usunięcie wad 
nieistotnych. Z uwagi na powyższe wyłączona zostaje regulacja art. 654 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny, Dz.U. 2018 r. poz. 1025 ze zm., (dalej: „Kodeks cywilny”).  

7. Suma kwot objętych fakturami częściowymi, o których mowa w ust. 6, nie może przekroczyć 80 % całkowitego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy (z podatkiem VAT) określonego w § 3 
ust. 1 pkt 3) Umowy. Ostatnia część wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy (z podatkiem VAT) określonego w § 3 
ust. 1 pkt 3) Umowy zostanie wypłacona po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu 
Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.  

8. Do faktur częściowych Wykonawca będzie załączał następujące oświadczenia i dowody: 
1) oświadczenie o rodzaju prac wykonywanych przez Podwykonawców w ramach zakresu robót objętego fakturą 

z podaniem nazwy Podwykonawcy tych robót i wartości robót za dany okres rozliczeniowy, wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy; 

2) oświadczenia Podwykonawców (podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Podwykonawców) o uregulowaniu na ich rzecz przez Wykonawcę należności za zrealizowane przez nich prace 
w poprzednim okresie rozliczeniowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Umowy; 

3) dowód uiszczenia (w postaci wydruku z rachunku bankowego) zapłaty należnego Podwykonawcy 
wynagrodzenia za poprzedni okres rozliczeniowy; 

9. Odebranie przez Strony wszystkich robót wynikających z Harmonogramu oraz Kosztorysu ofertowego oraz 
uzyskanie przez Wykonawcę Pozwolenia na użytkowanie będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej. 
Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Strony Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu 
Umowy. Do faktury końcowej Wykonawca załączy oświadczenia Podwykonawców o dokonaniu przez Wykonawcę 
pełnego rozliczenia wynagrodzenia zakresu robót objętego ostatnią fakturą częściową oraz braku z ich strony 
wymagalnych i niewymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu lub  
w związku z realizacją Umowy. 

10. Wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy będą regulowane w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6, 8 i 9. 

11. Za dzień zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.  
12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
13. Wykonawca uprawniony jest również do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (tj. zawierających 

informacje dotyczące odbiorcy płatności i wskazanie numeru umowy o zamówienie publiczne) do Zamawiającego 
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191, z późn. zm.). 

14. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych 
za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 13. W przypadku kiedy Wykonawca skorzysta z przysługującego 
mu uprawnienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do podania Wykonawcy numeru 
PEPPOL. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się  
(Dz. U. 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.). 

15. Każda faktura wystawiana w formie elektronicznej udostępniana jest przez okres obowiązywania Umowy.  

§4  
Przekazanie terenu budowy 

1. Przekazanie terenu budowy będzie następowało etapami, w zależności od zakresu prac prowadzonych przez 
Wykonawcę, z uwagi na fakt prowadzenia robót w zakładzie czynnym. Przekazanie każdej części terenu budowy 
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zostanie potwierdzone podpisaniem odpowiedniego protokołu sporządzonego według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do Umowy. Przekazanie pierwszej części terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni po 
podpisaniu przez Strony Harmonogramu.  

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót zobowiązany jest również sporządzić w uzgodnieniu  
z Zamawiającym pisemny Plan zagospodarowania placu budowy; w tym plan koniecznego wydzielenia i/lub 
wynagrodzeń w hali sortowni – przestrzeni dla prowadzenia robót budowlanych i przestrzeni dla pracy sortowni 
(dalej: „Plan zagospodarowania”), który powinien w szczególności obejmować: zasady organizacji ruchu na placu 
budowy, sposoby zabezpieczenia oznaczenia i ogrodzenia terenu budowy lub innych miejsc, które mogą być 
traktowane jako stanowiące część terenu budowy, zasady dojazdu na teren budowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na przejętym terenie placu budowy i w bezpośrednim jego 
sąsiedztwie, a także do przywrócenia stanu technicznego i estetycznego wyżej wymienionego terenu do stanu nie 
gorszego niż w dniu jego przejęcia oraz naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych na placu budowy,  
a spowodowanych realizacją Przedmiotu Umowy. W przypadku niezastosowania się do powyższego, Zamawiający 
ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie terenu objętego robotami do stanu pierwotnego oraz 
kosztami poniesionymi na naprawienie szkód. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do czasu zakończenia robót do utrzymania w należytym stanie wszystkich reperów  
i innych znaków geodezyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia do odbudowy na własny koszt. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w ramach wynagrodzenia kosztu dojazdu technologicznego do placu 
budowy, umożliwiającego poprawne wykonanie projektowanych elementów zagospodarowania terenu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony znajdujących się na budowie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych. 
Wykonawca zobowiązany jest zadbać, aby znajdujące się w obrębie terenu budowy sieci (elektryczne, gazowe, 
teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne, etc.) były właściwie oznaczone i zabezpieczone przez uszkodzeniem  
w trakcie realizacji robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony 
środowiska na obszarze placu budowy i poza jego terenem, w tym m.in. do: składowania materiałów, tak aby nie 
spowodować zanieczyszczenia środowiska, przestrzegania, aby praca sprzętu nie wpływała nadmiernie na szkodę 
dla środowiska, zabezpieczyć środowisko naturalne przed skażeniem zbiorników wodnych, paliwami, olejami, 
benzyną itd. oraz przed oddziaływaniem na środowisko nadmierną emisją hałasu i zagrożeniem pożarowym. 
Wykonawca poniesie na własny koszt wszelkie konsekwencje finansowe np. kary pieniężne, związane z naruszeniem 
ww. przepisów. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie z miejsca prowadzenia robót, własnym transportem i na własny koszt, 
wszelkich odpadów i zanieczyszczeń powstałych w czasie ich realizacji oraz unieszkodliwianie i zagospodarowanie 
tych odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701 z późn.zm.) oraz 
innymi właściwymi przepisami. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał stosownych zezwoleń może 
powierzyć wykonywanie tych prac Podwykonawcom. W czasie pomiędzy kolejnymi transportami odpadów 
budowlanych, powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie składował je w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 

9. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu każdego dnia trwania realizacji Przedmiotu Umowy do pozostawienia 
terenu objętego robotami w należytym stanie, tj. uporządkowanego i oczyszczonego z nieczystości, a także do 
uporządkowania budynków oraz terenu budowy i jego zaplecza na dzień odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wejście pracowników Wybranego wykonawcy na teren budowy  
i wykonywanie przez niego własnych robót montażowych. 
 

§ 5 
Przedstawiciele Stron, Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Przedmiotu Umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są: 
1) po stronie Zamawiającego: 



 

Strona 8 z 30 

 Kierownik RZUOK Przemysław Wojciechowski, 54/252-17-31 wew. 23, tel. 602 126 940, 

 Kierownik Biura Zarządu, Pani Violetta Sartanowicz, tel. 54/412-38-63, 600 371 910, 

 Specjalista ds. Inwestycji, Pan Kamil Jarzębiński, tel. 54/412-38-94, 

 Starszy Inspektora ds. BHP Janusz Biernacki, tel. 54/412-38-65, 608 090 146, 

2) po stronie Wykonawcy: 

 Kierownik Budowy, Pan  ………………………………………, tel……………………, 

 Pan/i ……………………………………………………….., tel………………….. 
2. Zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 zawierać będzie w swej treści wskazanie danych osobowych oraz rodzaju 

uprawnień posiadanych przez Kierownika Budowy przejmującego obowiązki w miejsce dotychczasowego. 
4. Kandydatura Kierownika Budowy mającego zastąpić osobę pełniącą dotychczas tą funkcję musi uzyskać pisemną 

akceptację ze strony Zamawiającego. 
5. Czynności nadzoru z ramienia Zamawiającego może wykonywać także Inspektor Nadzoru wyznaczony przez 

Zamawiającego.  
6. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania 
czynności, które mogłyby powodować zmiany w Umowie. 

7. W przypadku nieobecności osób, wskazanych w ust. 1, po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, do dokonania 
czynności określonych w ust. 6, upoważnione są inne osoby wskazane przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

8. Powołanie lub zmiana osób określonych w ust. 1, wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy/Zamawiającego 
i nie stanowi zmiany postanowień Umowy. 

§ 6 
Obowiązki Stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) przekazania Wykonawcy w terminie i na zasadach określonych w § 4  Umowy terenu budowy, 
2) regulowania w terminach i na warunkach określonych Umową i Harmonogramem, płatności za prawidłowe 

zrealizowanie przez Wykonawcę robót budowlanych, prac i innych obowiązków wchodzących w zakres 
Przedmiotu Umowy, 

3) wyznaczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego (dalej: „Inspektor Nadzoru”), 
4) współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym udzielenia niezbędnych 

pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, 
5) dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami Umowy; 
6) przekazania Wykonawcy w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy Projektu technologicznego sporządzonego 

przez Wybranego wykonawcę, dalej „Projekt technologiczny”. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy: 

1) z najwyższą starannością wymaganą dla podmiotu zajmującego się profesjonalnie realizacją robót budowlanych,  
2) zgodnie z Umową, SIWZ, OPZ, Dokumentacją Projektową, w tym z STWiOR i wskazanymi w nich 

rozwiązaniami technicznymi, 
3) zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, aktami powiązanymi, polskimi i europejskimi 

normami, w tym wymienionymi w STWiOR, 
4) zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 

innymi przepisami branżowymi i szczegółowymi, w szczególności ppoż., BHP, ochrony środowiska oraz 
zgodnie z polskimi i europejskimi standardami, normami, regulacjami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej  
i sztuki budowlanej, a także pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,  

5) zgodnie z poleceniami nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy,  
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6) w terminach i na zasadach ustalonych w Umowie, Harmonogramie, Projekcie organizacji robót, Planie 
zagospodarowania, PBiOZ, IBWR, Programie zapewnienia jakości oraz Projekcie technologicznym. 

3. W ramach realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 
1) uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych z przedstawicielem Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, 
2) ścisłego stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót,  
3) ścisłej współpracy z Wybranym wykonawcą (tj. Sutco - Polska Sp. z o.o.) na etapie sporządzania 

Harmonogramu, Projektu organizacji robót, uzyskania Pozwolenia na użytkowanie,  
4) uzyskania w ścisłej współpracy z Zamawiającym niezbędnej do uzyskania Pozwolenia na użytkowanie, 

dokumentacji będącej w posiadaniu Wybranego wykonawcy; 
5) rozpoczęcia robót budowlanych po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, 
6) przekazywania Zamawiającemu na jego żądanie wszelkiej dokumentacji źródłowej pozwalającej na ocenę 

prawidłowego wykonania robót, w tym robót zgłaszanych do odbioru, stałej współpracy z Zamawiającym,  
a także z Wybranym wykonawcą, 

7) wykonania wszystkich prac i czynności niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, 
8) wykonywania robót budowlanych z wykorzystaniem personelu o należytych kwalifikacjach zawodowych oraz 

doświadczeniu, 
9) ustanowienia Kierownika Budowy,  
10) zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia 

konieczności ich wykonania. W zgłoszeniu konieczności wykonania robót zamiennych, Wykonawca 
obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich 
wykonania, 

11) przygotowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego wszelkiej dokumentacji wynikającej z Umowy, 
OPZ, Dokumentacji Projektowej w tym ze STWiOR (w tym między innymi: Harmonogramu, PBIOZ,IBWR, 
Kosztorysu, Projektu organizacji robót, Planu zagospodarowania, Instrukcji współpracy w sprawie zasad 
bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót budowlanych w zakładzie czynnym, Instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego, Scenariuszu pożarowego, dokumentacji warsztatowej, Programu zapewnienia jakości, 
dokumentacji powykonawczej i innej niezbędnej do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy), 

12) przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy stosowania tylko materiałów odpowiadających wymaganiom i normom 
opisanym w Dokumentacji Projektowej, w tym m.in. w STWiOR, posiadających wymagane prawem certyfikaty 
i atesty, świadectwa dopuszczenia do obrotu, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne i certyfikaty 
zgodności. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu materiałów co najmniej na dwa 
tygodnie przed zaplanowanym ich wykorzystaniem (Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
do zatwierdzenia także szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów). Zamawiający zobowiązany jest do akceptowania lub zgłaszania uwag  
w stosunku do zgłoszonych materiałów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia ich do akceptacji. Zamawiający nie 
może odmówić akceptacji bez uzasadnionej przyczyny, jeżeli przedłożone propozycje są zgodne  
z Dokumentacją Projektową, polskimi normami i wytycznymi oraz badaniami statycznymi i fizykochemicznymi 
pobranych do analizy próbek materiału. Osobami uprawnionymi do akceptacji materiałów są przedstawiciele 
Zamawiającego wskazani w treści Umowy lub wyznaczeni przez Zamawiającego. 

13) stosowania do wykonania Przedmiotu Umowy sprzętu, który nie wpłynie niekorzystanie na końcową jakość 
wykonywanych robót, sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i jakości sprzętowi wskazanemu  
w Dokumentacji Projektowej, w tym w STWiOR oraz powinien uzyskać uprzednią akceptację Zamawiającego, 
na zasadach analogicznych jak w pkt 12) powyżej, 

14) zapewnienia przed przystąpieniem do robót wyposażenia koniecznego dla zagwarantowania bezpieczeństwa 
podczas wykonywania robót, zapewnienia na własny koszt zgodnego z prawem zaplecza socjalnego na budowie 
oraz odzieży ochronnej, personelowi zatrudnionemu na placu budowy, takiej jak: ubrań, obuwia i rękawic 
ochronnych, kasków, okularów ochronnych, w zależności od stopnia występujących zagrożeń i wykonywanych 
prac. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia 
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i przedstawienia Zamawiającemu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dalej: „PBiOZ”. PBiOZ powinien 
obejmować m.in. zasady BHP stosowane przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwych zagrożeń (np. prace w wykopach, prace na wysokości), miejsce umieszczenia 
środków pierwszej pomocy, telefon alarmowy, zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia stosownego instruktażu i zapoznania z PBIOZ wszystkich 
osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, 

15) zapewnienia odpowiednich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego 
materiału i ciągłość dostaw, 

16) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach dotyczących prowadzonych robót 
mogących mieć wpływ na termin ich realizacji oraz wykonanie Przedmiotu Umowy, 

17) prowadzenia z należytą częstotliwością (zaakceptowaną przez Zamawiającego) kontroli jakości wykonywanych 
prac, w tym prób i pomiarów stwierdzających dokładność i poprawność wykonania oraz zastosowanych 
materiałów oraz przekazywania Inspektorowi Nadzoru przeprowadzonych wyników badań i kontroli  
z wykonywanych zamierzeń budowlanych, a także umożliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie 
własnych badań lub analiz, 

18) przygotowania i przedstawienia w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru programu wykonywania 
robót, o zakresie szczegółowo określonym w STWiOR (dalej: „Program zapewnienia jakości”), Program 
zapewnienia jakości powinien obejmować m.in. zasady BHP i wykaz osób odpowiedzialnych za poszczególne 
zakresy prac, sposób przeprowadzenia prac i szczegółowy spis sprzętu jaki ma zostać wykorzystany do realizacji 
Przedmiotu Umowy wraz z ich parametrami technicznymi oraz dokumentację dopuszczenia do użytkowania, 
rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do załadunku i rozładunku jakie mają zostać wykorzystane, 
sposób przechowywania dostarczonych na plac budowy materiałów, 

19) zapewnienia systematycznego i rzetelnego prowadzenia oraz bezpiecznego przechowywania dziennika budowy, 
dziennika montażu oraz pozostałych dokumentów budowy wymienionych w STWiOR i OPZ, 

20) prowadzenia prac spawalniczych w zakładzie czynnym tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego pozwolenia 
wydanego przez wskazanego przez Zamawiającego przedstawiciela Zakładu, 

21) prowadzenia robót rozbiórkowych, demontażowych, fundamentowych oraz związanych z budową  
i modernizacją konstrukcji stalowej w oparciu o codzienną kartę startową tych prac,  

22) wykonywania wszystkich robót w sposób nieuciążliwy dla Pracowników Zakładu Zamawiającego, który 
umożliwia właściwe funkcjonowanie Zakładu i nie narusza interesów osób trzecich,  

23) usuwania na własny koszt skutków zabrudzeń powodowanych przez wykorzystywane przez niego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

24) wykonania robót przygotowawczych, pomocniczych, zabezpieczających i porządkowych związanych  
z realizacją Przedmiotu Umowy, 

25) usunięcia na własny koszt wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbiorów w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie bez dodatkowego wezwania, 

26) pokrycia kosztów zorganizowania zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
27) przeniesienia na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu gwarancji udzielanych przez dostawców 

materiałów oraz wyrobów wydając Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej w dniu 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, bezwarunkowo w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust.1 pkt 3) Umowy, 

28) terminowego zawiadomienia przedstawicieli Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 
zakryciu oraz wykonaniu robót w całości, a także gotowości do odbioru robót, 

29) przedłożenia Zamawiającemu wymaganej listy osób, przy pomocy których wykonywać będzie określone 
kategorie prac objętych Umową, 

30) terminowej zapłaty Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez nich robót  
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, 
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31) posiadania przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 4 000 000 zł (słownie: 
cztery miliony złotych) oraz ubezpieczenia od wszystkich rodzajów ryzyk budowy i montażu (CAR-EAR) na 
sumę ubezpieczenia odpowiadającą wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, 
zapewniającą zabezpieczenie Zamawiającego przed szkodą z tytułu utraty lub uszkodzenia wszelkiego mienia 
na placu budowy, w tym szkodą spowodowaną błędami w sztuce budowlanej. Przed podpisaniem Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginały ww. polis wraz z potwierdzeniami zapłaty 
składek oraz zdeponować u Zamawiającego kopie polis poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub wygaśnięcia obowiązywania 
polis przed zakończeniem terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polis 
do dnia ustalonego przez Strony w aneksie do Umowy, jako dzień zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy. 
Wykonawca przedstawi z 2 dniowym wyprzedzeniem Zamawiającemu oryginały przedłużonych polis wraz  
z potwierdzeniami zapłaty składek oraz zdeponuje u Zamawiającego kopie przedłużonych polis 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku braku realizacji przez Wykonawcę 
obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia na koszt 
Wykonawcy ww. umów ubezpieczenia, 

32) ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z zaplecza budowy i terenu budowy , między innymi kosztów 
zużycia: wody, ciepła, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, w ilościach wynikających z faktycznego 
zużycia w oparciu o stan zamontowanych podliczników. W przypadku braku terminowego uregulowania 
należności przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do dokonania potrącenia należności z kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy na gruncie Umowy, choćby niewymagalnego, a gdyby potrącenie takie 
nie było możliwe, należności mogą zostać zaspokojone z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

33) wykonania, po zakończeniu prac związanych z montażem docelowej linii sortowniczej przez Wybranego 
wykonawcę, wszystkich robót wykończeniowych w tym oznakowania dróg p.poż, montażu oświetlenia 
awaryjnego oraz innych wynikających z Dokumentacji Projektowej, dokonania kompletacji dokumentacji, 
wykonania wymaganych prób, badań i sprawdzeń oraz uzyskania uzgodnienia organów opiniujących, przed 
uzyskaniem Pozwolenia na użytkowanie, 

34) wykonywania dokumentacji fotograficznej techniką cyfrową z zapisem zdjęć w formacie powszechnie 
odczytywanym w formie elektronicznej – terenu budowy przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy,  
w trakcie realizacji (tak aby monitorować stan wykonywania robót co najmniej 1 raz w tygodniu)  
i po zakończeniu robót. Wykonawca przekazywał będzie fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz 
Zamawiającemu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, aby prace fizyczne przy wykonywaniu robót budowlanych oraz robót towarzyszących, 
z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), 
były wykonywane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do Umowy – Wykaz pracowników, które zostały 
wskazane przez Wykonawcę w wykazie złożonym przed podpisaniem Umowy. Powyższe dotyczy również 
pracowników Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust. 4 będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. 
Dz. U. z 2018, poz. 917 z późn. zm.) – zgodnie z OPZ oraz ze STWiOR. Powyższe dotyczy również pracowników 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy. 

6. Zmiana pracownika świadczącego roboty budowlane dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie 
Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie pracownika świadczącego roboty budowlane, co najmniej na 5 dni 
przed zamiarem dokonania zmiany i skutkuje zmianą załącznika nr 2 do Umowy - Wykaz pracowników. Powyższa 
zmiana nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy. 
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7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 4 dni, 
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia następujących dowodów (w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w OPZ i STWiOR czynności): 

a) do wglądu - poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę  
z pracownikami. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów nr PESEL pracowników. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

b) oświadczenie Wykonawcy 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy.  

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie dowodów, o których mowa w ust. 7, będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

9. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w OPZ i STWiOR czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności. 

10. Od dnia przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi ryzyko powstania lub zaistnienia: 

1) nieszczęśliwych wypadków lub szkody na osobie lub w mieniu, które są następstwem błędu Wykonawcy, 
zaniedbania, niedopełnienia obowiązków służbowych lub naruszenia prawa przez Wykonawcę lub osobę 
przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim umowy,  

2) szkód w robotach oraz urządzeniach i materiałach Wykonawcy, w szczególności szkód spowodowanych: 
a. wadą, która tkwiła w Przedmiocie Umowy wg stanu na dzień zakończenia robót,  
b. czynnościami Wykonawcy na terenie robót po dacie zakończenia robót,  

3) przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich materiałów, urządzeń oraz zniszczenia efektu robót 
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy. Podpisanie przez Zamawiającego w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy protokołu odbioru częściowego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za efekt 
prac objętych przedmiotowym protokołem.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.  
W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę osoby lub podmioty trzecie 
doznają szkody w mieniu lub na osobie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzony lub zniszczony 
przedmiot własności osób i podmiotów trzecich lub zaspokoi w pełnej wysokości zgłoszone roszczenia dotyczące 
szkody na osobie.  
 

§ 7 
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Podwykonawcy 
1. Ilekroć w Umowie jest odwołanie do umowy o podwykonawstwo strony rozumieją przez to umowę zawartą  

w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część Przedmiotu Umowy, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (dalej: „Podwykonawca”), 
a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca 
zobowiązuje się, iż łączna wartość umów zawartych z Podwykonawcami nie przekroczy wysokości wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, a także że wynagrodzenie Podwykonawcy za zakres robót wynikający  
z danej pozycji Harmonogramu nie może przekroczyć wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót samemu 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w realizacji Przedmiotu Umowy. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechania osób, którym powierzył lub przy pomocy 
których wykonuje czynności objęte Przedmiotem Umowy. Powierzenie poszczególnych czynności objętych 
Przedmiotem Umowy Podwykonawcy wymaga uprzedniej wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego. Umowa  
z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od powyższego 
Wykonawca zobowiązuje się, przed przystąpieniem do wykonania Umowy, o ile są już mu znane, podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, które mają być zaangażowane 
w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest uprzednia zgoda 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca do chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie szkody związane z działaniem lub zaniechaniem Podwykonawców, powstałe na terenie budowy.  

6. Wykonawca może wprowadzić Podwykonawcę na teren budowy wyłącznie po spełnieniu warunków, o których 
mowa poniżej.  

7. Wykonawca niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć  
z Podwykonawcą. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektu umowy zgłasza w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy/Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. 
Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń wobec przedstawionego mu projektu 
umowy z Podwykonawcą, będzie to uważane za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo.  

8. Płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz z art. 143b  
ust. 2 ustawy Pzp. 

9. Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami, muszą zawierać postanowienie, uprawniające 
Podwykonawcę, do występowania do Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur, zaakceptowanych 
przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót. Postanowienie 
takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej 
umowie z dalszymi Podwykonawcami. 

10. Z zastrzeżeniem treści ust.11 poniżej 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 zawarcia umowy  
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z Podwykonawcą (dalszym). Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia mu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia 

Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. 
Jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych nie zgłosi na piśmie sprzeciwu wobec przedstawionej mu umowy  
z Podwykonawcą, będzie to uważane za akceptację umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca, Podwykonawca  lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, w sprawie zamówienia 
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, 
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto.  

12. W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia 
Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo. 
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

 W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, choćby niewymaganego. 

18. Konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wysokości 
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wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego. 

20. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia dowodów, o których mowa w § 3 ust. 8 pkt 1)-3) Umowy 
z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 
a) dostarczy Zamawiającemu pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób 

uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 
b) dostarczy Zamawiającemu odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych 

uprawnieniach Wykonawcy, 
Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych, 
pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w punktach a) i b). Kwoty wypłacone 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca Wykonawcy z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia, choćby 
niewymagalnego.  

21. Przepisy art. 143a–143d ustawy Pzp nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy 
i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego.  

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z nieobecności Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 

23. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z działaniem lub zaniechaniem Podwykonawców, powstałe na terenie 
budowy i zaplecza. 

 

§ 8 
Odbiory 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów prac w ramach Umowy:  
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
2) odbiór częściowy,  
3) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy (dalej: „Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy”)  
4) odbiór ostateczny po okresie rękojmi. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów częściowych, gdy prawidłowo 
zrealizował dany zakres robót wynikający z Harmonogramu  

3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, potwierdzony być on powinien poprzez dokonanie 
odpowiednich wpisów w księdze obmiarów oraz podpisaniem przez Strony protokołu odbioru robót zanikających 
(wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do Umowy), odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu będą 
odbywały się na następujących zasadach: 
1) Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru w terminie co najmniej 3 dni przed ich zakryciem lub 

zaniknięciem, informując o tym przedstawiciela Zamawiającego wymienionego w § 5 Umowy, 
2) przedstawiciel Zamawiającego dokonuje odbioru nie później niż w ciągu 3 dni od daty ww. zgłoszenia przez 

Kierownika Budowy. W przypadku, gdy ww. roboty nie zostaną zgłoszone do odbioru przez Kierownika 
Budowy zgodnie z Umową i nie zostaną odebrane przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego sprawdzenia wykonania tych robót np. 
ich odkrycie lub wykonanie otworów umożliwiających to sprawdzenie. Jeżeli przedstawiciele Zamawiającego 
stwierdzą, że ww. roboty zostały wykonane w sposób nieprawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia nieprawidłowo wykonanych robót oraz do ponownego ich wykonania w należyty sposób w terminie 
7 dni, w takiej sytuacji Strony podpiszą protokół odbioru robót zanikających dopiero po usunięciu 
nieprawidłowo wykonanych robót i ich ponownym wykonaniu w sposób prawidłowy. Odkrycie, zakrycie, 
rozebranie i ponowne wykonanie robót, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać  
w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. 



 

Strona 16 z 30 

4. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbiorów częściowych, obejmujących dany zakres robót wynikający  
z Harmonogramu w ciągu 3 dni, liczonych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiorom 
częściowym podlegają prawidłowo wykonane zakresy robót określone w Harmonogramie. Wykonanie robót 
budowlanych zgodnie z Harmonogramem będzie potwierdzane każdorazowo podpisywanym przez Strony 
protokołem odbioru częściowego bez zastrzeżeń lub podpisaniem protokołu odbioru częściowego z zastrzeżeniami 
usunięcia wad nieistotnych (wzory protokołów stanowią załącznik nr 3 do Umowy). 

5. Odbiór częściowy polega m.in. na sprawdzeniu zgodności wykonania danego zakresu robót z Dokumentacją 
Projektową, w tym ze STWiOR, OPZ oraz z Harmonogramem i Kosztorysem ofertowym, sprawdzeniu 
poprawności materiałów użytych do wykonania Przedmiotu Umowy. Protokół odbioru częściowego może być 
podpisany tylko wtedy, gdy podpisane zostały, przez przedstawiciela Zamawiającego protokoły dotyczące odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu, występujących w zakresie objętym danym odbiorem częściowym. 
Szczegółowe wymagania jakie muszą zostać spełnione dla dokonania odbioru danego zakresu robót, w tym  
m.in. obowiązek przedstawienia przez Wykonawcę konkretnych dokumentów, szkiców, dzienników pomiarowych 
lub pozytywnych wyników badań określone zostały w STWiOR i OPZ.  

6. Zamawiający jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru częściowego, jeżeli roboty objęte odbiorem 
częściowym nie zostały wykonane w całości lub też zostały stwierdzone wady istotne, albo też Wykonawca nie 
przedstawi przy odbiorze wymaganej dokumentacji zgodnie z STWiOR i OPZ.  

7. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru częściowego wad istotnych, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) gdy umożliwiają one korzystanie z obiektu - efektu prac Wykonawcy, zgodnie z jego przeznaczeniem lub 

celem Umowy Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, 
b) gdy wady uniemożliwiają lub w znaczącym stopniu utrudniają korzystanie z obiektu - efektu prac 

Wykonawcy, zgodnie z jego przeznaczeniem lub celem Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy 
lub żądać wykonania robót budowlanych ponownie. 
Każde z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, oddzielnie lub 
łącznie z pozostałymi, za wyjątkiem odstąpienia od Umowy i żądania obniżenia wynagrodzenia, które to 
uprawnienia nie mogą być dochodzone jednocześnie, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić przyjęcia robót do czasu usunięcia wad; 
Usunięcie wad nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni, chyba że Wykonawca i Zamawiający określą inny termin, 
co nie uchyla uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.  
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o usunięciu wady istotnej przedkładając pisemne oświadczenie  
o należytym usunięciu wszystkich takich wad, a Strony w terminie 3 dni od pisemnego powiadomienia zobowiązują 
się przystąpić do odbioru częściowego.  

8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad istotnych zgodnie z ust. 7 pkt 2) lub nie usunie wad w terminie, 
Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar umownych, żądania naprawienia szkody wyrządzonej na skutek 
zaistnienia wad oraz według swojego wyboru: 

a) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia wad, 
b) powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez potrzeby 

występowania do sądu o zgodę, o której mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego.). 
Jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w lit. a), będzie mógł wykonywać uprawnienie opisane  
w lit. b), jeżeli Wykonawca nie usunie wady natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego. Koszty związane   
z powierzeniem usunięcia zgodnie lit. b) wad innemu podmiotowi Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia 
Wykonawcy, choćby niewymagalnego, a gdyby potrącenie takie nie było możliwe, mogą zostać zaspokojone z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad nieistotnych w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru 
częściowego z zastrzeżeniami usunięcia wad nieistotnych. 
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10. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o usunięciu wady nieistotnej. Wykonawca zobowiązuje się 
zawiadomić Zamawiającego o należytym usunięciu wad, przedkładając pisemne oświadczenie o należytym usunięciu 
wszystkich takich wad, a Strony w terminie 3 dni od pisemnego powiadomienia zobowiązują się sporządzić protokół 
potwierdzający usunięcie wad nieistotnych (wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do Umowy).  

11. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad nieistotnych zgodnie z ust. 9 lub nie usunie wad  
w terminie, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar umownych, żądania naprawienia szkody wyrządzonej 
na skutek zaistnienia wad oraz według swojego wyboru: 
a) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia wad, 
b) powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez potrzeby występowania do 
sądu o zgodę, o której mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego). 
Jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w lit. a), będzie mógł wykonywać uprawnienie opisane  
w lit. b), jeżeli Wykonawca nie usunie wady natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego. Koszty związane  
z powierzeniem usunięcia zgodnie lit. b) wad innemu podmiotowi Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia 
Wykonawcy, choćby niewymagalnego, a gdyby potrącenie takie nie było możliwe, koszty te mogą zostać 
zaspokojone z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. W przypadku rozbieżności Stron, co do zakwalifikowania wskazanej Wykonawcy przez Zamawiającego wady jako 
wady istotnej lub nieistotnej, Strony do czasu uzyskania opinii rzeczoznawcy budowlanego, biegłego sądowego, 
wpisanego na listę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa wybranego zgodnie przez obie Strony 
(a w przypadku braku zgody obu Stron wybranego przez Zamawiającego) będą uważać odbiór za niedokonany.  
W przypadku zaopiniowania przez tego rzeczoznawcę zidentyfikowanej przez Zamawiającego wady jako wady 
nieistotnej, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia jej w ciągu 14 dni od dnia przekazania mu tej opinii, o ile 
Strony nie ustalą innego terminu usunięcia wady nieistotnej, zaś Zamawiający i Wykonawca dokonają odbioru robót 
z zastrzeżeniem usunięcia wad nieistotnych. W przypadku potwierdzenia opinią rzeczoznawcy wystąpienia wady 
istotnej, odpowiednie zastosowanie znajdą czynności opisane w ust. 7-8. Wynagrodzenie rzeczoznawcy pokrywa 
Strona, na niekorzyść której orzekł rzeczoznawca.  

13. Roboty zrealizowane w ramach danego zakresu wynikającego z Harmonogramu objęte odbiorem częściowym uważa 
się za wykonane z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru częściowego bez zastrzeżeń lub w przypadku 
stwierdzenia wad nieistotnych z dniem podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie wad nieistotnych. 

14. W dniu odbioru częściowego, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w formie papierowej atesty 
jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne wydane przez dostawców materiałów i urządzeń, 
świadectwa jakości, świadectwa gwarancyjne na wmontowane urządzenia. 

15. Po odebraniu przez Strony wszystkich robót wynikających z Harmonogramu oraz po uzyskaniu i przedłożeniu 
Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w formie papierowej Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy z 7 dniowym uprzedzeniem.  

16. Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego będzie oznaczać rzeczywisty termin 
osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Zamawiający wyznaczy termin odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy i powiadomi o nim Wykonawcę.  

17. Zamawiający dokona lub odmówi dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie nie 
przekraczającym 21 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

18. Z czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony Protokół Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy, który winien zawierać ustalenia poczynione w toku tego odbioru (wzór protokołu stanowi 
załącznik nr 3 do Umowy). W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy 
wad, odpowiednie zastosowanie znajdą czynności opisane w ust. 7-11. Zakres prac objęty odbiorem końcowym 
uważa się za wykonany z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy bez 
zastrzeżeń lub z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniami usunięcia 
wad nieistotnych. Podpisanie ww. dokumentów stanowi początek biegu okresu gwarancji i rękojmi na wykonane 
roboty oraz użytych do ich wykonania materiały. 
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19. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy nastąpi po stwierdzeniu kompletności 
przekazanych dokumentów w formie pisemnej i elektronicznej.  

20. Zamawiający uprawniony jest do odmowy podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy,  
w szczególności jeżeli: 

a) zamontowane materiały posiadają widoczne uszkodzenia, 
b) w trakcie odbioru końcowego zostały stwierdzone wady istotne, 
c) Wykonawca nie przedstawił któregokolwiek z wymaganych Umową, OPZ lub STWiOR dokumentów.  
21. Nie później niż na 14 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumentację w 2 egz. w formie elektronicznej w formacie .pdf i 2 egz.  
w formie papierowej wraz z niezbędnymi dokumentami takimi jak: dzienniki budowy (kopie); atesty, certyfikaty  
i gwarancje producentów na prefabrykaty, materiały i urządzenia; aprobaty techniczne na wbudowane materiały, 
wyroby i urządzenia; wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa; deklaracje zgodności, certyfikaty 
zgodności, wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, 
badań, pomiarów i oraz inne decyzje, wymagane przepisami odrębnymi, kompletną dokumentacje powykonawczą 
oraz inną dokumentację wymaganą właściwymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy oraz OPZ. 

22. Z uwagi na obowiązek uzyskania przez Wykonawcę Pozwolenia na użytkowanie, Odbiór Końcowy Przedmiotu 
Umowy nastąpi z dniem przedłożenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w formie 
papierowej, co zostanie potwierdzone w protokole, o którym mowa w ust. 18. 

23. Po upływie okresu obowiązywania rękojmi Strony dokonają odbioru ostatecznego po okresie rękojmi, co zostanie 
potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru ostatecznego po okresie rękojmi. Po wykonaniu przez 
Wykonawcę wszystkich napraw zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi, Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do odbioru ostatecznego po okresie rękojmi z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku 
stwierdzenia w toku czynności odbioru ostatecznego po okresie rękojmi, że roboty lub użyte do ich wykonania 
materiały mają wady, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 12 ust. 6-15 Umowy, a protokół odbioru 
ostatecznego po okresie rękojmi zostanie podpisany przez Strony dopiero po spełnieniu przez 
Wykonawcę obowiązków związanych z realizacją przez Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi. 
 

§ 9 
Kary umowne 

1. Zamawiający może naliczyć, a Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego, następujące kary 
umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 
a) za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych składających się na dany zakres robót  wynikający  

z Harmonogramu, w stosunku do terminu realizacji tego zakresu robót  wynikającego z Harmonogramu,  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w stosunku do terminu wykonania  danego zakresu robót wskazanego w Harmonogramie, 

b) za opóźnienie w uzyskaniu Pozwolenia na użytkowanie, w stosunku do terminu wynikającego z Umowy,  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za każdy dzień opóźnienia,  
z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, 

c) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia lub w usunięciu wad lub usterek robót budowlanych stwierdzonych 
przy odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorze częściowym, odbiorze końcowym 
Przedmiotu Umowy lub odbiorze ostatecznym po okresie rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek robót budowlanych w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji  
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

e) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 
20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy,  
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f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy,  
za każdorazowy taki przypadek, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,006% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) 
Umowy, za każdorazowy taki przypadek, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
w wysokości 0,006% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za każdorazowy 
taki przypadek, 

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 
0,006% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za każdorazowy taki przypadek, 

j) za opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu Harmonogramu lub Projektu organizacji robót, zgodnie z § 2  
ust. 4, w wysokości 0,06 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, 

k) za prowadzenie robót w Zakładzie w sposób odbiegający od Projektu organizacji robót – w wysokości 0,06 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za każdy dzień, w którym prowadzono roboty  
w sposób odbiegający od Projektu organizacji robót; 

l) w przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 8 Umowy –   
w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, 

m) za zastosowanie materiałów bez wymaganego zatwierdzenia Zamawiającego - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za każdorazowy taki przypadek; 

n) za nieprzestrzeganie przepisów bhp w wysokości 500 zł, za każdorazowy taki przypadek, 
o) za nieprzedstawienie na wezwanie Zamawiającego polis, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 31) Umowy  

– w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, 
p) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dowodów, zgodnie z § 

3 ust. 8 Umowy – w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za 
każdorazowy taki przypadek; 

q) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu 
pracy – za każdy miesiąc niedopełnienia wymogu dla któregokolwiek z pracowników wymienionych  
w załączniku nr 2 do Umowy (za każdego pracownika odrębnie) – w wysokości 0,02%. wartości wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, 

r) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy za każdy inny niż przewidziany 
w lit. a) - q) przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

2. Kary umowne określone w Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów, z tym,  
że łącznie kary umowne należne Zamawiającemu nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 25 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy.  

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 
Kara umowna należy się niezależnie od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody i niezależnie od faktu 
jej zaistnienia. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Jeżeli kwota kar umownych 
przewyższy należne wynagrodzenie, Wykonawca zapłaci kwotę przewyższającą w terminie 7 dni od otrzymania 
stosownego wezwania do zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia 
wynagrodzenia Wykonawcy w związku powstaniem obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od poinformowania go przez Zamawiającego 
o jej nałożeniu i wezwaniu go do zapłaty. 
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§ 10 
Odstąpienie od Umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w szczególności w następujących okolicznościach:  
1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie zgodnym 

z Umową; 
2) jeżeli Wykonawca realizuje Umowę niezgodnie z jej postanowieniami lub realizuje Umowę nieprawidłowo  

i niestarannie, rażąco narusza postanowienia Umowy lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków 
określonych w Umowie, 

3) jeżeli Wykonawca jest w opóźnieniu w wykonaniu Przedmiotu Umowy wskazującym, iż, Umowa nie będzie 
wykonana w terminie; 

4) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w § 7 ust. 14 Umowy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 
5% wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy; 

5) jeżeli wątpliwe jest, czy Wykonawca ma możliwość realizować Przedmiot Umowy, np. istnieją przesłanki  
by wszcząć postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

6) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji, 
7) zajęcia majątku Wykonawcy, 
8) gdy łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę osiągnie poziom, o którym mowa w § 9 ust. 2 

Umowy. 
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, tj. w terminie 24 godzin, zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu 
okoliczności opisanych w pkt 5) – 7) niniejszego ustępu. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-3) powyżej, Zamawiający uprzednio wezwie 
Wykonawcę do zaprzestania naruszeń oraz wyznaczy mu na piśmie dodatkowy termin do usunięcia naruszeń.  

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od upływu terminu, w którym Umowa powinna być 
zrealizowana. 

4. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy, na podstawie przepisów 
Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 491 i 492 k.c. oraz art. 145 ustawy Pzp. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania. 
7.    Zamawiający zastrzega, iż wykonanie prawa odstąpienia od Umowy, na podstawie któregokolwiek z postanowień 

Umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania Umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą 
od Umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez drugą 
Stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie Umowy w zakresie już wykonanego 
Przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy). 

8. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren budowy. Do dnia przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu, odpowiedzialność za teren budowy i zaplecze oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody 
osobiste i majątkowe ponosi Wykonawca. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale 
Zamawiającego protokół inwentaryzacji na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu Umowy. 
Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część robót 
stanowiących Przedmiot Umowy. Odbiór robót zostanie dokonany protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym 
przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie obliczone w oparciu  
o stopień zaawansowania robót, określony w protokole inwentaryzacji w stosunku do całkowitego wynagrodzenia 
wynikającego z Umowy z uwzględnieniem wartości robót określonych w Harmonogramie. Postanowień art. 639 
Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Do czasu przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym robót Zamawiającemu, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości 
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Przedmiotu Umowy. Nienależenie od odstąpienia od Umowy, zobowiązania Wykonawcy i Podwykonawców z tytułu 
gwarancji jakości i rękojmi wykonanych robót pozostają obowiązujące. 

 
§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, czyli 
kwoty…………………………………………zł (słownie:…… ), w formie ……………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Część stanowiąca 70% wartości zabezpieczenia, tj.………………………………………………………zł 
(słownie…………………………………………………………………………………………………..), 
zostanie zwrócona Wykonawcy pod warunkiem prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy po Odbiorze 
Końcowym Przedmiotu Umowy (potwierdzonym podpisaniem przez obie Strony Protokołu Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy), w ciągu 30 dni. 

 Pozostała kwota stanowiąca 30% wartości zabezpieczenia zostaje w dyspozycji Zamawiającego na zabezpieczenie 
roszczeń, z tytułu rękojmi za wady. 

4. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia, tj.………………………………………………………………………… 
zł (słownie:………………………………………………………………………………………………………..) 
zostanie zwrócone Wykonawcy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń 
Zamawiającego, w terminie 15 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru ostatecznego po okresie 
rękojmi.  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo poręczeniu bankowym 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę gwarancyjną/ poręczenie w terminie  

do dnia zawarcia Umowy celem akceptacji jej treści. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym 

prawem i powinna zawierać następujące elementy: 

 nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (bank lub instytucję ubezpieczeniową 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę 
zamówienia; 

 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

 kwotę gwarancji; 

 termin ważności gwarancji; 

 bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania. 

7. W przypadku, gdy wynagrodzenie należne Podwykonawcy za zrealizowany na rzecz Wykonawcy zakres robót 
wynikający z Harmonogramu będzie przekraczać wynagrodzenie należne Wykonawcy za ten zakres robót, 
Zamawiający na wypadek zaistnienia konieczności zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio dla Podwykonawcy, 
uprawniony jest według własnego uznania do: 

a) potrącenia kwoty stanowiącej różnicę w wynagrodzeniu Podwykonawcy i Wykonawcy z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest 
do uzupełnienia zabezpieczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania ze strony 
Zamawiającego lub 

b) potrącenia kwoty stanowiącej różnicę w wynagrodzeniu Podwykonawcy i Wykonawcy z przyszłego 
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wynagrodzenia Wykonawcy w ramach realizacji kolejnych zakresów robót z Harmonogramu. 
8. Jeżeli z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy, lub ze względu na przedłużenie okresu 

rękojmi, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych  
lub ubezpieczeniowych albo poręczeniu bankowym wygasłoby przed zakończeniem realizacji Umowy lub przed 
upływem okresu związania rękojmią, Wykonawca na 14 dni przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma 
obowiązek przedłużyć termin ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/ poręczenia oraz 
przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks bądź nową gwarancję/poręczenie na przedłużony okres realizacji 
Umowy lub obowiązywania gwarancji albo wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w pieniądzu. Jeżeli Wykonawca nie 
przedłuży terminu ważności zabezpieczenia, Zamawiający będzie mógł dokonać potrącenia kwoty odpowiadającej 
wartości zabezpieczenia z wynagrodzeniem Wykonawcy, choćby niewymagalnym. Wykonawca zobowiązany jest  
do uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia pisemnego 
wezwania.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) utrzymywania 100 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez okres do 30 – go dnia włącznie po Odbiorze 

Końcowym Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem że jakiekolwiek opóźnienie w terminie Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy powoduje obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia  
o przewidywany okres opóźnienia, 

2) utrzymywania 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez okres od 31 – go dnia włącznie po Odbiorze 
Końcowym Przedmiotu Umowy do 15 – go dnia włącznie po upływie okresu rękojmi, z zastrzeżeniem  
że wystąpienie jakichkolwiek wad w okresie rękojmi powoduje obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania 
zabezpieczenia o przewidywany okres ich usunięcia. 

 

§ 12 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady i usterki robót oraz użytych do ich wykonania materiałów: 
1) z tytułu gwarancji - przez okres ……. miesięcy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy; 
2) z tytułu rękojmi – przez okres wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego licząc od daty podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, gwarancje na materiały i urządzenia, dla których producent 

udziela dłuższej gwarancji niż udziela Wykonawca. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z gwarancji 
i rękojmi na zasadach określonych poniżej. 

3. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie roboty budowlane lub inne prace związane z usuwaniem wad Wykonawca 
prowadził będzie we własnym zakresie, na swój koszt i odpowiedzialność, również w zakresie zastosowania się do 
przepisów Prawa budowlanego. Powyższe oznacza w szczególności, że Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 
Zamawiającego od wszelkich ewentualnych świadczeń w jakikolwiek sposób związanych z usuwaniem wad, w tym 
również świadczeń publicznoprawnych.  

4. W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia min. raz w roku przeglądu 
gwarancyjnego, a wszelkie naprawy lub wymiany dokonywane są w ramach wynagrodzenia przysługującemu 
Wykonawcy na podstawie Umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów. 

5.  Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, jeżeli ujawniła się ona w czasie 
trwania gwarancji. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

6.   Ustala się następujący tryb zgłoszenia reklamacji w okresie gwarancji i rękojmi: 
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a) Zamawiający, w okresie gwarancji i rękojmi zgłaszać będzie ujawnione wady lub usterki w ciągu 10 dni 
kalendarzowych od ich ujawnienia w formie elektronicznej na adres ………………………………………… 
(dalej: „Zgłoszenie”) Zgłoszenie zostanie potwierdzone przez Wykonawcę tego samego dnia w formie 
elektronicznej na adres: ………………………; 

b) przedstawiciel Wykonawcy przybędzie w celu stwierdzenia wad lub usterek w ciągu  
3 dni od daty wysłania Zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku, jeśli Wykonawca nie przybędzie, 
Zamawiający sporządzi na tę okoliczność jednostronny protokół i przystąpi do realizacji procedury określonej 
w ust. 8 niniejszego paragrafu; 

c) stwierdzenie wystąpienia wad lub usterek oraz ich usunięcie będzie dokonane protokolarnie;  
d) termin usunięcia wady lub usterki zostanie każdorazowo pisemnie lub mailowo ustalony przez Zamawiającego; 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przybycia i przystąpienia do usuwania wady lub usterki niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie ……………..dni od dnia wysłania Zgłoszenia przez Zamawiającego. Wady lub usterki 
powinny zostać usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  
W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystąpienia wady lub usterki,  
w szczególności wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynków, infrastruktury lub innego majątku 
pozostającego w dyspozycji Zamawiającego lub osoby trzeciej. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usterek zgodnie z ust. 6 i 7 lub nie usunie wad lub usterek  
w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar umownych, żądania naprawienia 
szkody wyrządzonej na skutek zaistnienia wad oraz według swojego wyboru: 
a) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, 
b) powierzenia usunięcia wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy na zasadach 

określonych w ust. 12 poniżej. 
Jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w lit. a) może wykonywać uprawnienie opisane w lit. b), 
jeżeli Wykonawca nie usunie wady lub usterki natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli wady lub usterki są istotne i wady lub usterki te usunąć się nie dadzą lub gdy z okoliczności wynika,  
że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający uprawniony będzie do: 
a) odstąpienia od Umowy, 
b) żądania zapłaty kary umownej, 
c) żądana obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
Każde z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, oddzielnie lub łącznie  
z pozostałymi, za wyjątkiem odstąpienia od Umowy i żądania obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, które to 
uprawnienia nie mogą być dochodzone jednocześnie. 

10. Jeżeli wady lub usterki nie są istotne i wady lub usterki te usunąć się nie dadzą lub gdy z okoliczności wynika,  
że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może żądać od Wykonawcy obniżenia 
zapłaconego wynagrodzenia, zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem naprawienia szkody oraz kary umownej. 

11. Wielkość obniżenia wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku, w jakim wartość robót 
wykonanych bez wad i usterek pozostanie do wartości robót wykonanych z wadami i usterkami, nie mniej jednak 
niż o stopień zmniejszenia użyteczności robót. 

12. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 lit. b), Zamawiający po 
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci ten koszt 
z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Jeżeli koszt usunięcia wady przekracza wartość 
zabezpieczenia na okres rękojmi i gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego brakującej kwoty.  

13. Po usunięciu wady lub usterki naprawa zostanie odebrana przez Zamawiającego protokołem odbioru napraw. 
14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po wygaśnięciu tych uprawnień, jeżeli zawiadomił 

Wykonawcę o wadzie przed wygaśnięciem tych uprawnień.  
15. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji po upływie okresu, na jaki 

gwarancja została udzielona, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadach przed upływem okresu gwarancji. 
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16. W ostatnim miesiącu rękojmi i gwarancji Strony dokonają przeglądu przedmiotu rękojmi i gwarancji w celu ustalenia  
stanu technicznego. Godzina i miejsce wykonania przeglądów zostaną określone przez Zamawiającego, o czym 
zostanie pisemnie powiadomiony Wykonawca. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi 
przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla 
Wykonawcy.  

17. Strony uznają, że Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

§ 13 
Zmiany Umowy 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej Umowy w stosunku do treści oferty. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 
1.1 Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie Przedmiotu Umowy: 

A) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
a) klęski żywiołowe, 
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 
c) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią  

i sztuką budowlaną,  
B) Zmiany będące następstwem następujących okoliczności, w szczególności 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
b) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach 

zbliżonych do organów administracji, w szczególności: 
- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych  

w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień i itp., 

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

- zmiana terminu na uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie, w przypadku gdy postępowanie 
administracyjne w tym zakresie zostanie przedłużone przez organ administracji, 

c) błąd w Dokumentacji Projektowej bądź innych dokumentach ujawniony w trakcie realizacji Przedmiotu 
Umowy niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór 
najkorzystniejszej oferty, 

C) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości 
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, w szczególności na skutek 
zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

D) Konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; 
E) Realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej 

konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielnie, mających wpływ 
na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); 

F) Kolizja z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej; 
G) Konieczność wprowadzenia w Dokumentacji projektowej, zmian, powodujących wstrzymanie lub 

przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej 
oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów 
oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w Dokumentacji projektowej zmian 
nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz 
zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy.  
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na 
ukończenie Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

1.2. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 
A) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje Przedmiot Umowy na inne 

spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami budowlanymi, 
B) zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot 

Umowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ,  
a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę), 

C) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; Za siłę wyższą uważa się 
zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. 
W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, 
powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, 

D) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego, 
E) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania 

lub należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ, 
F) zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych  

w szczególności następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń 
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów i urządzeń lub pojawienie 
się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót, 

G) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę 
będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

H) zmiana obowiązującej stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT  
i kwota brutto; 

I) zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie 
materiałów budowlanych, sprzętu wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie się 
niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, 
zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie; 

J) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji robót wyszczególnionych w Harmonogramie; powyższa zmiana 
może spowodować obniżenie wynagrodzenia o wartość wynikającą z Harmonogramu, a w przypadku, gdy 
dany zakres nie obejmuje konkretnej pozycji Harmonogramu, wówczas wynagrodzenie może ulec 
proporcjonalnemu obniżeniu; 

K) wprowadzenie zmian, wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia i świadczenia Stron Umowy; 

L) dokonanie zmiany zakresu prac zgłoszonych do podwykonawstwa; 
Ł) dokonanie zmiany zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek 

obowiązków, wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia Umowy. 
Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty 
odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje.  

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.  
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

3. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy 
zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do Umowy. 
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4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  
w ust. 1 pkt 1.2 lit. H, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 
ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów  
i usług. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.2 lit. H, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

§14 
Zawiadomienia 

1. Jeżeli Umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy Stronami będą dokonywane: 
na piśmie i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały doręczone osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym 
na adres podany w komparycji Umowy, a także emailowo na następujące adresy e-mail: 
a) adres firmowy Wykonawcy: ………………………….; 
b) adres firmowy Zamawiającego:……………………… 
O zmianie adresu Strony są zobowiązane informować się wzajemnie pisemnie lub e-mailowo w terminie 7 dni od 
daty dokonanej zmiany. Zawiadomienie staje się skuteczne w dniu następnym po doręczeniu tej informacji drugiej 
Stronie. Brak zawiadomienia skutkuje tym, że korespondencja doręczana na poprzedni adres będzie uznawana za 
właściwie doręczoną.  

2. Zmiana adresów Stron nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu. 

§15 
Prawa autorskie, licencja, tajemnica handlowa 

1. Jeżeli w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 poz. 1191 ze zm.), 
w szczególności w ramach wykonania dokumentacji powykonawczej robót budowlanych lub zmian w dokumentacji 
wykonawczej, (dalej: „Utwór”), Strony postanawiają, że Zamawiający w ramach wynagrodzenia określonego  
w niniejszej Umowie nabędzie nieograniczone terytorialnie i czasowo prawa autorskie majątkowe do każdego Utworu 
stworzonego przez Wykonawcę, jego pracowników lub podwykonawców w wykonaniu niniejszej Umowy. Z chwilą 
powstania Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo i na wyłączność całość przysługujących 
mu autorskich praw majątkowych do Utworu, bez dodatkowych oświadczeń woli Stron w tym zakresie, w ramach 
Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3). Równocześnie Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 
wszelkich oryginalnych egzemplarzy, na których zostanie utrwalony Utwór, które przekaże Zamawiającemu na 
gruncie Umowy. 

2. Przejście praw autorskich do Utworów, nastąpi na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i art. 74  
ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym obejmujących: 
1) zmiany i modyfikacje, 
2) digitalizację, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym 

Internetu, intranetu i extranetu, 
3) utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, 

zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego, 
4) inkorporowanie Utworu do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego, 
5) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

sprzedaż, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
6) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 



 

Strona 27 z 30 

7) wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez 
stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity, 

8) wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji 
Utworu,  

9) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych dokumentów opartych na Utworach lub 
ich poszczególnych elementach i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie na zasadach i na 
wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie, 

10) prawo do dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji w obiektach powstałych w wyniku realizacji Umowy, 
a objętych Utworami, w tym ich przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, adaptacji, modernizacji, etc., 
a także prawo do dokonania wszelkich zmian lub modyfikacji układu urbanistycznego objętego Umową lub jej 
poszczególnymi elementami, 

11) zbycie dokumentacji, 
12) udzielanie wyłącznych i niewyłącznych licencji (sublicencji) na wykonywanie autorskich praw majątkowych. 

3. Wraz z nabyciem praw autorskich majątkowych Zamawiający nabędzie także wyłączne prawo do zezwalania na 
wykonywanie i wykorzystywanie zależnych utworów i praw autorskich, w tym wyłączne prawo do zezwalania na 
wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian Utworów. 

4. Zamawiający będzie w szczególności uprawniony do wykorzystania Utworów przy projektowaniu, budowie, 
rozbudowie, remontach Hali. W tym celu Zmawiający będzie uprawniony do odpłatnego lub nieodpłatnego 
przekazywania Utworów również podmiotom trzecim wykonującym prace z tym związane na rzecz Zamawiającego 
lub Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie do Utworów zmian zgodnych z przeznaczeniem 
Przedmiotu Umowy. Jednocześnie Strony postanawiają, że w ramach Wynagrodzenia Zamawiający może skutecznie 
zobowiązać Wykonawcę do wprowadzenia wszelkich zmian do Utworów na każdym etapie realizacji Przedmiotu 
Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 
autorskich praw majątkowych do Utworów, autorskie prawa majątkowe do Utworów nie będą przedmiotem zastawu 
lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń, 
przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu 
późniejszego niż dzień powstania Utworu. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż w razie 
rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, Zamawiający zachowa prawa uzyskane na podstawie niniejszego 
paragrafu. 

6. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować w całości,  
w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako cześć dzieła 
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, 
uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw 
autorskich majątkowych do Utworów i przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do tych Utworów na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie oraz własność 
nośników/egzemplarzy, na których Utwory utrwalono. Wskazane wyżej Wynagrodzenie w całości zaspokaja 
roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Utworów oraz z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do 
Utworów zgodnie z niniejszą Umową. 

8. Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez niego z wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, wykorzystywanie przez 
niego technologii do wykonywania robót nie narusza niczyich praw autorskich, ani praw własności przemysłowej. 

9. Każdy egzemplarz Utworu, przekazany Zamawiającemu w formie papierowej będzie zawierał oświadczenie osoby 
wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Zamawiającego na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa 
majątkowe do Utworu. 

10. Jeżeli w toku wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia jakiegokolwiek 
oprogramowania na rzecz Zamawiającego (dalej: „Oprogramowanie”), zobowiązany jest on do zapewnienia 
Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy udzielenia nieograniczonej 
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czasowo i terytorialnie, licencji niewyłącznej na Oprogramowanie, upoważniającej Zamawiającego do korzystania  
z Oprogramowania w zakresie niezbędnym do korzystania z obiektów wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych (dalej „Informacje Poufne”) i do nie 
ujawniania ich jakimkolwiek podmiotom, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, z wyjątkiem gdy 
otrzyma na to pisemną zgodę Zamawiającego lub gdy jest do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. Za informacje Poufne uznaje się tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z dnia 9 lutego 2018 r., 
Dz.U.  z 2018 r. poz. 419 Dz.U. ze zm.). Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji Poufnych swoim 
podwykonawcom, gdy jest to niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za podjęcie  
i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie poufności przez swoich pracowników, 
podwykonawców i konsultantów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności przekazanych 
informacji przez podwykonawców jak za działania własne. Obowiązek zachowania tajemnicy oznacza  
w szczególności, iż Wykonawca nie będzie przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać Informacji Poufnych 
samodzielnie lub w stosunkach z osobą trzecią. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie jest ograniczony w czasie.  

§ 16 
Klauzula informacyjna RODO 

1. Strony niniejszym nawzajem informują się, że są dla siebie Administratorami danych osobowych osób fizycznych 
działających w ich imieniu i pracowników oddelegowanych do realizacji niniejszej Umowy, których dane zostaną im 
udostępnione w toku realizacji Umowy. 

2. Dane Administratorów danych osobowych, o których mowa powyżej są następujące: 
a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek,  

tel. 54/412 18 00, e-mail: saniko@saniko.com; 
b) ………………………………………………………………………………………………………….  

3. Podstawę przetwarzania danych osobowych, w szczególności obejmujących: imię, nazwisko, numer telefonu oraz 
adres e-mail stanowią: 
1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w zakresie koniecznym do wykonania niniejszej Umowy; 
2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na danym 

Administratorze, w szczególności w postaci opracowywania i przechowywania dokumentacji księgowej, 
wystawiania paragonów i faktur;  

3) art. 6 ust.1 lit. f) RODO - w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych,  
w szczególności w celu oceny prawidłowości wykonania zawartej Umowy, oceny zasadności kierowanych 
roszczeń. 

4. Dany Administrator danych korzysta z danych osobowych do realizacji powyżej wskazanych celów przez czas 
niezbędny do ich realizacji i przez okres wynikający z przepisów prawa na podstawie, których realizuje obowiązek 
prawny w przedmiocie prowadzenia, przechowywania dokumentacji księgowej, wystawiania faktur, paragonów.  
W celu zapewnienia ochrony interesów prawnych danego Administratora dane osobowe przetwarzane będą do końca 
upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla których są przetwarzane. 
6. Przetwarzane dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym,  

za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na mocy przepisów prawa, w szczególności pracowników  
i współpracowników danego Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na polecenie 
danego Administratora, w tym takich, z którymi Administrator zawrze stosowne umowy, np. w związku  
z korzystaniem z usług zewnętrznych, przykładowo w zakresie księgowości, którzy przetwarzają dane. 

7. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadnego rodzaju decyzje w sposób zautomatyzowany i nie będą 
one podlegały profilowaniu. 
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8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych poniżej wskazuje się jakie przysługują uprawnienia: 
1) prawo dostępu do swoich danych, 
2) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania,  
4) prawo żądania usunięcia,  
5) prawo do przenoszenia danych,  
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, 
7) prawo wniesienia Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznana, że w trakcie 

przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO. 
9. Dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im stosowne i odpowiednie zabezpieczenie,  

w szczególności ochronę przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych lub 
przypadkową utratą, zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych. 

10. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą 
przekazywane do państw trzecich. 

11. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania w imieniu Wykonawcy obowiązku informacyjnego, o którym mowa  
w art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wobec pracowników Zamawiającego, których dane zostały 
udostępnione Wykonawcy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu 
niezbędne wsparcie, polegające w szczególności na przedstawieniu Zamawiającemu informacji niezbędnych do 
wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów przywołanych na wstępie pierwszego zdania. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa 
w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wobec pracowników Wykonawcy, których dane zostały udostępnione 
Zamawiającemu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający zapewnia Wykonawcy niezbędne 
wsparcie, polegające w szczególności na przedstawieniu Wykonawcy informacji niezbędnych do wykonania 
obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów przywołanych na wstępie pierwszego zdania. 

 
§17 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw, a w tym wierzytelności wynikających z Umowy 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W razie powstania sporu związanego z realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę 

postępowania wyjaśniającego, kierując roszczenia do Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego 
ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w terminie 21 dni. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem zmian, o których 
mowa w § 5 ust. 8, § 6 ust. 6, oraz § 14 ust. 2 Umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Pzp 
i Kodeksu Cywilnego.  

5. Sporne sprawy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający i jeden 

Wykonawca.  
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§ 18 
Załączniki do Umowy 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  
Nr 1 – Wzór protokołu przekazania części terenu budowy; 
Nr 2 – Wykaz pracowników;  
Nr 3 – Wzór protokołu odbioru praz zanikających/ protokołu odbioru częściowego/protokołu odbioru końcowego 
robót/ Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy/ Protokołu odbioru ostatecznego po okresie rękojmi; 
Nr 4 – Wzór protokołu usunięcia wad nieistotnych; 
Nr 5 – Wzór oświadczenia o rodzaju prac wykonywanych przez Podwykonawców; 
Nr 6 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu płatności – potwierdzenie dokonania zapłaty; 
Nr 7 – Projekt Budowalny; 
Nr 8 – Projekt Wykonawczy branży konstrukcyjno-budowlanej; 
Nr 9 – Projekt Wykonawczy branży sanitarnej; 
Nr 10 – Projekt Wykonawczy branży elektrycznej -remont stacji transformatorowej; 
Nr 11 – Projekt Wykonawczy branży elektrycznej – instalacje wewnętrzne hali sortowni; 
Nr 12 – Projekt Wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej; 
Nr 13 – Projekt Wykonawczy zagospodarowanie terenu w tym branża drogowa; 
Nr 14 – Projekt Wykonawczy systemu monitoringu CCTV; 
Nr 15 – Projekt technologii i organizacji wykonywania robót budowlanych w zakładzie czynnym; 
Nr 16 – Scenariusz rozwoju zdarzeń w razie pożaru; 
Nr 17 – Przedmiar robót; 
Nr 18 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 
Nr 19 – Ostateczna decyzja nr 795/2018 r. pozwolenia na budowę; 
Nr 20- Opis przedmiotu zamówienia; 
Nr 21 - Wytyczne ochrony p.poż. 
 
 

 

……………………………       ………………………………. 

      ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 

 


