
                                                                                                                            Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu 

pomiędzy:

zwaną dalej „Zamawiającym",

i

zwanym dalej „Wykonawcą" 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  przeprowadzonego  w

trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust.  1 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

U.2021r. poz. 1129 z późn. zm.) została zawarta niniejsza umowa (dalej: „Umowa”) o następującej

treści: 

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiającemu

na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie zadanie pod nazwą: Budowa

agregatu  kogeneracyjnego  o  mocy  elektrycznej  0,999MW  i  sprawności  ogólnej  nie

mniejszej niż 88%wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jego uruchomienie i

przekazanie do eksploatacji na terenie Kotłowni OZEC w Otwocku:  opisane w Opisie

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie  z  Ofertą

Wykonawcy  z  dnia  ……2022  r.,  stanowiącą  załącznik  nr  2  do  Umowy  i  innymi

dokumentami  stanowiącymi  integralna  cześć  Umowy  [dalej  jako  „Dokumentacja”],

zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi  w  Rzeczypospolitej  Polskiej

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane

dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.  

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  budowlane,  które  nie  zostały

wyszczególnione  w dokumentacji  projektowej,  a  są  konieczne  do  realizacji  przedmiotu

Umowy. 

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza możliwość dokonania

zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, do

wysokości 50% wartości pierwotnej umowy określonej w umowie.

4. Protokół  konieczności  jest  sporządzany  przez  Kierownika  budowy,  akceptowany  przez

Zamawiającego  i  podpisywany  przez:  Kierownika  budowy,  Inspektora  nadzoru

inwestorskiego oraz Wykonawcę.

5. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół

z negocjacji dotyczących wyceny robót (kosztorys robót) z Wykonawcą zatwierdzony przez



Kierownika  budowy  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz

zatwierdzony przez Zamawiającego. 

6. Warunki wykonania robót dodatkowych strony określą aneksem do umowy. 

§ 2

Wykonawca  posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej

działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  kwotę  4  000  000,00  PLN (słownie:

cztery miliony PLN).

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE, TERMINY

§3

1. W celu należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać terminów

realizacji robót tj.:

a. przejąć teren budowy niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę niezbędnych

pozwoleń i dziennika budowy;

b. uzyskanie  niezwłocznie  przez  Wykonawcę  niezbędnych  pozwoleń  i  założenie

dziennika budowy;

c. rozpocząć roboty zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, stanowiącym

załącznik nr 3 do Umowy;

d. zakończyć  wszystkie  prace  na  roboty  budowlane i  instalacyjne  w terminie  do

31.07.2023 r.

2. Za termin zakończenia robót uważa się podpisanie Protokołu końcowego odbioru, który

zostanie podpisany po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych objętych

Umową i przekazaniu do eksploatacji Urządzeń

3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, o którym mowa w

ust. l, tylko w przypadku, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi

konsekwencję działania siły wyższej.

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY

§ 4

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:………………………………. 

2. Zamawiający  wyznacza  Pana/Panią  ……………………………….  do  pełnienia

obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Z ramienia Zamawiającego osobą do kontaktu będzie Bogdan Portas. 

4. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  upoważniony  do  bieżącej  koordynacji  robót

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z

Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z



Dokumentacją projektową oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni

funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Pr. Bud.

5. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  wypełnia  swoje  obowiązki  wydając  polecenia,

decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma

prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do

decyzji  i  poleceń  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Zastrzeżenia  wraz  z  ze

stanowiskiem  Inspektora  do  zastrzeżeń,  będą  podlegały  rozstrzygnięciu  przez

Zamawiającego.  

6. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność

zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu

budowlanego  ilości  robót  lub  w  inny  sposób  powodujące  wzrost  wynagrodzenia

Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego

w  terminie  14  dni  od  wystąpienia  z  takim  wnioskiem  przez  Wykonawcę.  Brak

pisemnego  potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zmian  we  wskazanym  terminie

zwalnia  Wykonawcę  z  obowiązku  wykonania  poleceń  Inspektora  nadzoru

inwestorskiego i  z  odpowiedzialności  za ich niewykonanie,  z wyjątkiem czynności  i

poleceń  związanych  z  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy,  zabezpieczeniem  mienia  i

ochroną ppoż. 

7. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do  zmiany osoby  pełniącej  funkcję  Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

8. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze

przed dokonaniem zmiany.

9. Zmiana,  osoby  pełniącej  funkcję  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  nie  stanowi

zmiany Umowy. 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

§ 5

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych upoważnień i pełnomocnictw do reprezentacji

Zamawiającego  przed  urzędami  i  organami  administracji  (np.  Starostwo  Powiatowe  w

Otwocku,  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Otwocku,  PGE  Warszawa  )  w  zakresie  i  terminie

niezbędnym do realizacji zadania. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji  Umowy w

terminach i na zasadach określonych w Umowie.

2. Zamawiający jest także zobowiązany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 

c) wyznaczania terminów odbiorów robót  nie  przekraczających  7 dni  roboczych od dnia

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, 

d) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,



e) terminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu

Umowy,

3. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:

a) robót ulegających zakryciu, o ile takie wystąpią,

b) robót zanikających, o ile takie wystąpią,

c) częściowego,

d) końcowego całości robót,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

4. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu

Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem Umowy

wyznaczając upoważnionych przedstawicieli,  przy udziale  upoważnionych przedstawicieli

Wykonawcy,  przystępując  do  odbioru  nie  później  niż  w  ciągu  7  dni  roboczych  od  dnia

zgłoszenia  przez  Wykonawcę zakończenia  robót.  Odbiór  końcowy zostanie zakończony w

ciągu 14 dni roboczych.

6. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót

w terminach wynikających z Umowy. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

§ 6

1. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  przedmiotu  Umowy  z  należytą  starannością

zgodnie z Umową, Ofertą i  Opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi dokumentami

stanowiącymi integralna cześć Umowy, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowiązującego

2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  za  szkody  związane  z

realizacją  Umowy, w szczególności  za utratę dóbr materialnych,  uszkodzenie  ciała  lub

śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na

Terenie budowy 

3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  za  szkody  i  inne  zdarzenia

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy,

chyba że  odpowiedzialnym za powstałe szkody jest  Zamawiający lub osoba trzecia,  za

którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  udzielenia  odpowiedzi  na  zgłoszone

szkody. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za

jakość zastosowanych do robót materiałów

6. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy do: 

a. przejęcia placu budowy na 7 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych.



b. prowadzenia  dokumentacji  budowy  oraz  do  wykonania  dokumentacji

powykonawczej budowy,

c. wskazania Kierownika budowy posiadających niezbędne uprawnienia budowlane,

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z

2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),

d. przekazywania  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  informacji  dotyczących

realizacji  Umowy  oraz  umożliwienia  mu  przeprowadzenia  kontroli  ich

wykonywania,

e. wykonywania  robót  budowlanych  oraz  innych  czynności  objętych  przedmiotem

Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa

i  higieny  pracy  obowiązującymi  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  oraz  z

zasadami wiedzy technicznej,

f. stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i

kontroli  spełniających  wymagania  techniczne  postawione  w  Dokumentacji

projektowej i Specyfikacją techniczną, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz

innymi dokumentami stanowiącymi integralna cześć Umowy

g. umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie  osobom upoważnionym przez

Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  a  także  pracownikom  organów  nadzoru

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo

budowlane, oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

h. zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w uzgodnionych terminach

w odbiorach robót,

i. terminowego  usuwania  Wad,  ujawnionych  w  czasie  wykonywania  robót  lub

ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

j. utrzymywania porządku na Terenie budowy,

k. stosowania  się  do  poleceń  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  potwierdzonych

wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami

Umowy,

l. angażowania  odpowiedniej  liczby  osób,  posiadających  niezbędne  uprawnienia,

wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności

w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, 

m. dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,

n. zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.

o. sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji

robót  budowlanych  służących  realizacji  przedmiotu  Umowy  i  metod,  które

zamierza w tym celu przyjąć

p. wyposażenia  zaplecza  budowy  we  wszystkie  przedmioty  jakiejkolwiek  natury,

które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót.



q. oznaczenia terenu budowy, na którym mają być prowadzone roboty podstawowe

(tablica informacyjna, oznaczenia BHP, ppoż., itp.).

r. zapewnienia prawidłowego i właściwego usytuowania robót i obiektów w stosunku

do  punktów,  linii  i  poziomów  odniesienia  wynikających  z  dokumentacji

projektowej.

s. utrzymania  terenu  budowy  w  stanie  wolnym  od  zbędnych  przeszkód  oraz

usuwania na bieżąco wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów,

odpadków i śmieci, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę

materiałach oraz urządzenia prowizoryczne, które są zbędne.

t. zgłoszenia na piśmie konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do

wykonania zadania,

u. usunięcia,  po  zakończeniu  robót,  poza  teren  budowy  wszelkich  urządzeń,

tymczasowego  zaplecza  budowy  oraz  pozostawi  teren  budowy  i  robót  czysty  i

nadający  się  do  użytkowania.  Wszystkie  elementy  pochodzące  z  rozbiórki  i

demontażu Wykonawca wywiezie własnym transportem i na własny koszt;

v. odtworzenia terenu robót i uzyskania stosownych protokołów odbioru terenu przez

właścicieli, łącznie z odtworzeniem nawierzchni ulic.

w. zapewnienia obsługi geodezyjnej,

x. uzyskania  protokołów  odbioru  robót  zanikowych  z  udziałem  przedstawicieli

Zamawiającego - inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile takie będą wymagane).

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów zagęszczenia gruntu i przekazania

protokołów Zamawiającemu, w razie konieczności.

8. Wykonawca  przyjmuje  do  wiadomości,  iż  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie

uszkodzenia  innych  instalacji,  spowodowane  przez  niego  bezpośrednio  lub  swoich

Podwykonawców.

9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim

obiektami, materiałami i wykopami.

10. Przed  odbiorem  końcowym  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest

uporządkować teren budowy i doprowadzić go do stanu pierwotnego.

11. Wykonawca  w  trakcie  Okresu  Gwarancji  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usługi

serwisowej. 

12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prace wynikające z Przedmiotu umowy,

o których mowa w § 1 Umowy realizowane będą przez niego przy czynnych, pracujących

całodobowo urządzeniach kotłowni. 

§ 7

1. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objętymi niniejszą

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje (uprawnienia budowlane).

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami

personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa



w zdaniu poprzednim,  w trakcie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  musi  być  uzasadniona

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i

wyłącznie  wtedy,  gdy  kwalifikacje  wskazanych  osób  będą  takie  same  lub  wyższe  od

kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji  Warunków

Zamówienia.

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2,

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami

innej  osoby.  Jakakolwiek przerwa w realizacji  przedmiotu Umowy wynikająca z braku

kierownictwa  budowy/robót  będzie  traktowana  jako  przerwa  wynikła  z  przyczyn

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia

robót.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust.

1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

5. Skierowanie,  bez  akceptacji  Zamawiającego,  do  kierowania  robotami  innych  osób  niż

wskazane w ofercie  Wykonawcy lub  wykazie  podstawowej  kadry  kierowniczej  stanowi

podstawę  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  zależnych  od

Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia (art.21 a ust. l ustawy - Prawo Budowlane).

7. Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczyć  Zamawiającemu  nie  później  niż  w  dniu

bezusterkowego odbioru końcowego powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

§ 8

1. Wykonawca  podczas  wykonywania  robót  jest  zobowiązany  zapewnić  przestrzeganie

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

2.    Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności  wykonanie i  utrzymanie na własny

koszt  wszelkich zabezpieczeń i  urządzeń niezbędnych w powyższym celu,  wskazanym w

ustępie 1

3.    Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze

przed datą rozpoczęcia robót.

PODWYKONAWCY

§ 9



1. Wykonawca wykona własnymi siłami  lub  podwykonawcom następujące  prace  stanowiące

przedmiot Umowy: wykonanie prac projektowych, dostawa, montaż, uruchomienie agregatu

kogeneracyjnego  gazowego o  mocy  0,999MWe oraz  przygotowanie  i  wykonanie  instalacji

technologicznych,  tj.  wentylacja,  zabudowa,  odzysk  ciepła,  doprowadzenie  paliwa  i

następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: 

 -  wykonać prace  projektowe:  wykonanie projektu budowlanego i  wykonawczego wraz z

niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi

- uzgodnić projekt wyprowadzenia mocy z OSD w oparciu o uzyskane Warunki przyłączenia

agregatu do sieci elektroenergetycznej

- uzyskać pozwolenie na budowę obiektu

- zrealizować dostawę i montaż zespołu kogeneracyjnego w obudowie akustycznej,

- wykonać układy pomiarowe energii w paliwie, elektrycznej, cieplnej

- wykonać system wyprowadzania mocy z jednostki do OSD w oparciu o uzyskane warunki

przyłączeniowe,

- wykonać wszelkie prace budowalne niezbędne do wykonania zadania (fundamenty itp.)

-  wykonać  instalacje  kominową  zgodnie  z  uzgodnionym  projektem  i  uzyskanym

pozwoleniem na budowę

- dokonać wpięcia po stronie gazowej i cieplnej do istniejącej infrastruktury ciepłowni,

- wykonać roboty budowlano – montażowe, uruchomienie wszystkich urządzeń i instalacji,

rozruch  oraz  dopuszczenie  do  użytkowania  kompletnego  systemu  wytwarzania  w

skojarzeniu energii elektrycznej, ciepła.

- rejestracja urządzeń w UDT

-  przygotować  wniosek  o  zmianę  koncesji  na  wytwarzanie  ciepła  w  związku  z  budową

nowego źródła

- przygotować wniosek o koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w związku z budową

nowego źródła

Wybudowany  agregat  kogeneracyjny  musi  współpracować  z  istniejącym  układem

ciepłowniczym.

- prace elektryczne,

- automatyka i wizualizacja.

 Po dostawie urządzeń oraz wykonaniu wszelkich prac towarzyszących, obiekt i instalacja

powinny spełniać następujące zadania: 

a) uzyskać pozwolenie na użytkowanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego:

b) umożliwić  wytworzenie  i  prawidłową dystrybucję ciepłej  wody technologicznej  i  energii

elektrycznej do odbiorników wskazanych w dokumentacji projektowej;

c)  umożliwić  pomiar  energii  elektrycznej  na  zaciskach  generatora,  zgodny  z  warunkami

rozliczeń Urzędu Regulacji Energetyki;

d) spełniać wszelkie wymogi opisane w niniejszej specyfikacji;

e) spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa p. poż. oraz higieny pracy.



2. Zmiana  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  zakresie  wykonania  robót

budowlanych  stanowiących  przedmiot  Umowy  nie  stanowi  zmiany  Umowy,  ale  jest

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  Podwykonawców,  dalszych

Podwykonawców,  ich  przedstawicieli  lub  pracowników,  jak  za  własne  działania  lub

zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy  faktury  VAT  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  za  wykonane

przez  nich  prace  i  roboty  budowlane  będące  przedmiotem  Umowy,  których  okres

realizacji  przekracza  okres  rozliczeniowy przyjęty w Umowie  dla  Wykonawcy,  będzie

następować w częściach,  na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

d) wykonanie  przedmiotu  Umowy o  podwykonawstwo  zostaje  określone  na  co  najmniej

takim  poziomie  jakości,  jaki  wynika  z  Umowy  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym  a

Wykonawcą  i  powinno  odpowiadać  stosownym  dla  tego  wykonania  wymaganiom

określonym  w  Dokumentacji,  SWZ  oraz  standardom  deklarowanym  w  Ofercie

Wykonawcy,

e) okres  odpowiedzialności  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  za  Wady

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności

za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  musi  wykazać  się  posiadaniem  wiedzy  i

doświadczenia  odpowiadających,  proporcjonalnie,  co  najmniej  wiedzy  i  doświadczeniu

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i

sprzętem,  gwarantującymi  prawidłowe  wykonanie  podzlecanej  części  Umowy,

proporcjonalnie,  kwalifikacjami  lub  zakresem  odpowiadającymi  wymaganiom

stawianym Wykonawcy. 

g) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  są  zobowiązani  do  przedstawiania

Zamawiającemu  na  jego  żądanie  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień  dotyczących

realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo



od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Zawarcie  Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji  jej  projektu

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić

wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia

Zamawiającemu,  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty

budowlane,  wraz  z  zestawieniem  ilości  robót  i  ich  wyceną  nawiązującą  do  cen

jednostkowych  przedstawionych  w  Ofercie  Wykonawcy,  wraz  z  częścią  dokumentacji

dotyczącej  wykonania  robót,  które  mają  być  realizowane  na  podstawie  Umowy  o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed

jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub

dalszego  Podwykonawcę,   wraz  ze  zgodą  Wykonawcy  na  zawarcie  Umowy  o

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Projekt  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7  dni od

dnia  przedłożenia  mu  projektu  nie  zgłosi  na  piśmie  zastrzeżeń.  Za  dzień  przedłożenia

projektu  przez  Wykonawcę  uznaje  się  dzień  przedłożenia  projektu  w  siedzibie

Zamawiającego.

9. Zamawiający  zgłosi  w terminie  określonym w ust.  11 pisemne zastrzeżenia  do  projektu

Umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w

następujących przypadkach: 

a) niespełniania  przez  projekt  wymagań  dotyczących  Umowy  o  podwykonawstwo,

określonych  

w ust. 4,  przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o

podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. f.

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.

7,

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę

lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  za  realizację  przedmiotu  umowy  od  zapłaty

wynagrodzenia  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  lub  odpowiednio  od  zapłaty

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

d) gdy  projekt  zawiera  postanowienia  uzależniające  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez

Wykonawcę  Podwykonawcy  od  zwrotu  Wykonawcy  Zabezpieczenia  należytego

wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

e) gdy  termin  realizacji  robót  budowlanych  określonych  projektem  jest  dłuższy  niż

przewidywany Umową dla tych robót,



f) gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane roboty,

uniemożliwiającego  rozliczenie  tych robót  pomiędzy  Zamawiającym a Wykonawcą na

podstawie Umowy.

10. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  Umowy  o

podwykonawstwo w terminie określonym w ust.  7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca  może  przedłożyć  zmieniony  projekt  Umowy  o  podwykonawstwo,

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11. Po  akceptacji  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu

poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  Umowy  o  podwykonawstwo  w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  pisemny

sprzeciw  do  przedłożonej  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust.  11. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za

zaakceptowaną  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  dnia

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

14. Wykonawca,  Podwykonawca,  lub  dalszy  Podwykonawca,  przedłoży  Zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5

% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, oraz

Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający

temu  obowiązkowi,  przy  czym  wyłączenie  to  nie  dotyczy  Umów  o  podwykonawstwo  w

zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000,00 zł.

15. Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca nie  może  polecić  Podwykonawcy

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

16. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z  Terenu  budowy

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  z  którym  nie  została  zawarta  Umowa  o

podwykonawstwo  zaakceptowana  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z

podwykonawstwo  odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  Podwykonawcy  lub  dalszego

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy

lub  dalszego  Podwykonawcy,  potwierdzający,  że  osoby  zawierające  umowę  w  imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.



18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo,

lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową

wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 - 13.

19.  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust.

18, stosuje się zasady określone w ust. 7- 13. 

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

21. Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  Podwykonawcy  lub

dalszego  Podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  przedmiotu

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca

lub  dalszy  Podwykonawca,  nie  spełniają  warunków  lub  wymagań  dotyczących

podwykonawstwa,  określonych  Umową,  nie  dają  rękojmi  należytego  wykonania

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub

usług  lub  dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub

dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub

dalszego  Podwykonawcę  z  Terenu  budowy,  jeżeli  działania  Podwykonawcy  lub  dalszego

Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

22. W  przypadku,  gdy  projekt  Umowy  o  podwykonawstwo  lub  projekt  zmiany  Umowy  o

podwykonawstwo,  a  także  Umowy  o  podwykonawstwo  i  ich  zmiany  sporządzane  są  w

języku  obcym,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  zobowiązany

załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii

Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może

stanowić  podstawy  do  zmiany  terminu  zakończenia  robót.  Wykonawca  odpowiada  za

działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

24. Wykonawca  na  każde  żądanie  Zamawiającego,  w  terminach  i  w  formie  przez  niego

określonej, dostarczy Zamawiającemu informacje dotyczące postępu w realizacji Przedmiotu

Umowy.

ODBIORY

§ 10

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej

zgody  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca,  ma  obowiązek  umożliwić

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub

która ulega zakryciu.



2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem

do  Dziennika  budowy  i  jednocześnie  zawiadamia  o  tej  gotowości  Inspektora  nadzoru

inwestorskiego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót

zanikających i  ulegających  zakryciu  niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  3  dni  od  daty

zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  i  potwierdza  odbiór  robót  Protokołem  odbioru  robót

zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających

zakryciu  za  zbędny,  jest  zobowiązany  powiadomić  o  tym  Wykonawcę  niezwłocznie,  nie

później niż w terminie określonym w ust. 3. 

5. W  przypadku  niezgłoszenia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  gotowości  do  odbioru

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

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania

robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

6. Odbiór  końcowy  jest  dokonywany  po  zakończeniu  przez  Wykonawcę  całości  robót

składających  się  na  przedmiot  Umowy,  na  podstawie  oświadczenia  Kierownika  budowy

wpisanego  do  Dziennika  budowy  i  potwierdzenia  tego  faktu  przez  Inspektora  nadzoru

inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do

ich odbioru. 

7. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego

wpisem  do  Dziennika  budowy  w  terminie  umożliwiającym  udział  przedstawicieli

Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

8. W celu  dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia  Zamawiającemu komplet

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  a w

szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły

odbiorów technicznych i odbiorów częściowych,  świadectwa kontroli  jakości,  certyfikaty i

aprobaty  techniczne  oraz  dokumentację  powykonawczą  ze  wszystkimi  zamianami

dokonanymi  w  toku  budowy,  a  także  protokoły  odbioru  poszczególnych  etapów  robót:

przekazania placu budowy, odbioru materiałów z demontażu, sprawdzenia jakości połączeń

spawanych  -  badania  spawów, próby  ciśnieniowej, przykazania  terenu  właścicielowi,

inwentaryzacja  geodezyjna  powykonawcza, dokumentacja  techniczna  powykonawcza,

oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, stosowanie do

Część opisowej, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy,

9. Warunkiem  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  dokonania  odbioru  końcowego  jest

uzyskanie  przez  niego  wszystkich  przewidzianych  prawem  atestów  i  zezwoleń  co  do

urządzeń  i  instalacji  zamontowanych  lub  wykonanych  w  trakcie  realizacji  Przedmiotu

Umowy.

10. Odbiór  końcowy  jest  przeprowadzany  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych



przedstawicieli  Wykonawcy.  W  uzasadnionych  przypadkach  komisja  może  zaprosić  do

współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

11. O  terminie  odbioru  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformowania  Podwykonawców,  przy

udziale których wykonał przedmiot Umowy.

12. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych

od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przekazania informacji

Zamawiającemu. 

13. Jeżeli  w toku  czynności  Odbioru  końcowego  zostanie  stwierdzone,  że  roboty  budowlane

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu

wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać

Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub

przeprowadzenia  prób  i  sprawdzeń,  uwzględniający  złożoność  ich  techniczną,  a  po  jego

upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 

14. Komisja  bezzwłocznie  sporządza  Protokół  Odbioru  końcowego  robót.  Podpisany  Protokół

odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie

Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po

uprzednim  powiadomieniu  Wykonawcy,  jest  uprawniony  do  zlecenia  usunięcia  Wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

17. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są wg harmonogramu będącego załącznikiem nr …

do Umowy. 

18. Przeglądy  gwarancyjne  przeprowadzane  są  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych

przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Nieobecność  Wykonawcy  nie  wstrzymuje

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy

protokół  przeglądu  gwarancyjnego  wraz  z  wezwaniem do  usunięcia  stwierdzonych  Wad

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

19.  Przeglądy  gwarancyjne  polegają  na  ocenie  robót  związanych  z  usunięciem  Wad

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

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

określonym  przez  Zamawiającego  terminie,  uwzględniającym  możliwości  techniczne  lub

technologiczne  dotyczące  usunięcia  Wady,  Zamawiający,  po  uprzednim  zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

21. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi,

w ciągu 14 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu



rękojmi (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) , w celu oceny robót

związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

22. Odbiór  gwarancyjny  będzie  dokonywany  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych

przedstawicieli  Zamawiającego,  w  tym  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  i

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

23. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym

po  usunięciu  wszystkich  Wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub  gwarancji.  Odbioru

ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od

tego, który z podanych okresów jest dłuższy). 

24. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie

rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy),

w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę

wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

25. Z  Odbioru  ostatecznego  sporządza  się  przed  upływem  okresu  rękojmi  lub  gwarancji

Protokół odbioru ostatecznego.

26. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o

których mowa ust.  23, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą

roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny

zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie

zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  o  okres  przedłużenia  gwarancji).

Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest

zobowiązany usunąć Wady.

WYNAGRODZENIE

§ 11

Postanowienie ogólne 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zakresem wskazanym w § 1, strony ustalają

wynagrodzenie  ryczałtowe na kwotę w wysokości  ……………………..netto zł.  (  słownie:

……………….), co z doliczonym podatkiem VAT w wysokości 23 % wynosi ……..brutto zł

(słownie: ………………………..)

2. Powyższa kwota zawiera opłatę za serwis eksploatacyjny przez okres 2 lat, w wysokości

…………… brutto (słownie: ………………………….), która będzie wypłacana wykonawcy w

4 równych transzach (co 6 miesięcy z dołu).   

Rozliczenie 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, będzie płatne na podstawie faktury

wystawionej  w oparciu  o  Protokół  końcowy odbioru  robót,  podpisany  bez  zastrzeżeń  i

zatwierdzony  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  po  wykonaniu  całego  Przedmiotu

Umowy. 



4. Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w

ust. 1 ( z wyłączeniem kwoty wskazanej w ust. 2), w pięciu transzach, w wysokości nie

większej  niż  50  %  całkowitego  wynagrodzenia  określonego  w  ust.1,  pod  warunkiem

zaistnienia  takich  możliwości,  które  będą  wynikiem  zapisów  w  umowie  pomiędzy

Zamawiającym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska.  Warunki wypłaty oraz

jego wysokość zostanie określona w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

5. Zamawiający jest płatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT

bez podpisu upoważnionego przedstawiciela  Zamawiającego  oraz oświadcza,  iż  posiada

Numer Identyfikacji Podatkowej ………………… .

6. Należność  płatna  będzie  przez  Zamawiającego  przelewem  na  rachunek  bankowy

wskazany przez Wykonawcę w fakturze.

7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążanie rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Wykonawca  jest  obowiązany  powiadomić  na  piśmie  Zamawiającego  o  każdej  zmianie

numeru  konta.  W  przypadku  nie  dokonania  takiego  powiadomienia,  zapłatę

wynagrodzenia  na  konto  wskazane  na  fakturze,  uznaje  się  za  należyte  wykonanie

zobowiązania przez Zamawiającego.

9. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za

wykonane prace nie mogą być bez zgody Zamawiającego przeniesione na osoby trzecie w

formie  przelewu  wierzytelności  lub  w  jakiejkolwiek  innej  formie,  z  zastrzeżeniem  że

Zamawiający  wyraża  zgodę  na  przelew  (cesję)  całości  bądź  części  wierzytelności

przysługujących  Wykonawcy  na  podstawie  zawartej  Umowy  na  bank,  w  celu

zabezpieczenia  spłaty  zobowiązań  finansowych  zaciągniętych  przez  Wykonawcę.  W

przypadku zawarcia ww. umowy przelewu wierzytelności Wykonawca poinformuje o tym

fakcie Zamawiającego wskazując jednocześnie osobę i niezbędne dane cesjonariusza. Na

prośbę  Wykonawcy  Zamawiający  potwierdzi  pisemnie  otrzymanie  zawiadomienia  o

przelewie wierzytelności.

10. Zamawiający  nie  wyrazi  zgody  na  dokonanie  czynności  określonej  w  ust.  10  dopóki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców,

których wynagrodzenie  byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością  będącą

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

11. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki,  dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne

12. Powyższe  ustępy  10-12  niniejszego  paragrafu  nie  mają  zastosowania  do  cesji

wierzytelności, dokonanej zgodnie z postanowieniami ustępu 10 niniejszego paragrafu 

Płatności

13. Płatność będzie realizowana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty

otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

14. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  oświadczenia  Podwykonawców  i  dalszych

Podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wszystkich  należności  lub  dowody

dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące



tych  należności  których  termin  upłynął  w  poprzednim  okresie  rozliczeniowym.

Oświadczenia,  podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je

Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców  lub  inne  dowody  na  potwierdzenie

dokonanej  zapłaty  wynagrodzenia  powinny  potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w

tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z

Umów o podwykonawstwo.  Zawarte przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami, wraz

z załączanymi do nich dokumentami, będą stanowiły załączniki do Umowy

15. Jeżeli  w  terminie  określonym  w  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  Umowie  o

podwykonawstwo,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie  zapłaci

wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem

zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

16. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej

zawiadomi  Wykonawcę  o  żądaniu  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  oraz

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 14 dni

od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

17. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  ust.   17

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli  Wykonawca

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  zaistnienia  zasadniczej

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się

należy,

c) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu

Podwykonawcy,  jeżeli  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykaże  zasadność

takiej zapłaty. 

18. Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust.  16, jeżeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca

nie złoży w trybie określonym w ust.   17. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej

zapłaty.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z  tytułu  uchybienia terminowi

zapłaty.

19. Równowartość   kwoty  zapłaconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  bądź

skierowanej  do  depozytu  sądowego,  Zamawiający  potrąci  z  wynagrodzenia  należnego

Wykonawcy. 



20. Podstawą  wypłaty  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  będą  wystawione  przez

Wykonawcę:  rachunek  lub  faktura VAT,  o  których mowa w ust.    14.,  przedstawione

Zamawiającemu wraz:

a) z  protokołem  Odbioru  częściowego  zakończonego  etapu  robót,  w  którym  będą

wyszczególnione  wydzielone  elementy  robót  budowlanych  wykonane  przez

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły

odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców

w ramach odbieranego etapu robót, 

b) z  kopiami  faktur  VAT  lub  rachunków  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez

Zamawiającego Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców za wykonane przez  nich

roboty, dostawy i usługi, 

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie

więcej  niż 5 dni przed upływem terminu płatności  oświadczeniami Podwykonawców i

dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę

lub przez Podwykonawców,

d) a  w  przypadku  braku  robót  budowlanych,  dostaw  lub  usług  zrealizowanych  przez

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót

budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie

były  jeszcze  wymagalne  –  wraz  z  oświadczeniami  Podwykonawców  lub  dalszych

podwykonawców w tym zakresie.  

21. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o

których  mowa  w  ust.   21  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wstrzymania  wypłaty

należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  do  czasu  przedłożenia  przez  Wykonawcę

stosownych  dokumentów.  Wstrzymanie  przez  Zamawiającego  zapłaty  do  czasu

wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust.  21 , nie skutkuje nie

dotrzymaniem przez  Zamawiającego  terminu  płatności  i  nie  uprawnia  Wykonawcy  do

żądania odsetek. 

22. Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania  i  uzyskania  od  Wykonawcy  niezwłocznie

wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  dotyczących  dokumentów  składanych  wraz  z

wnioskami o płatność.

23. Wykonawca  przekazuje  Zamawiającemu  pisemne  uwagi,  o  których  mowa  ust.

17zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru

robót  budowlanych,  dostaw  i  usług  realizowanych  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego

Podwykonawcę,  prawidłowości  ich  wykonania,  oraz  co  do  wypełnienia  przez

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w

zakresie  mającym  wpływ  na  wymagalność  roszczenia  Podwykonawcy  lub  dalszego

Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność

24. Zamawiający jest  uprawniony do  odstąpienia  od dokonania  bezpośredniej  płatności  na

rzecz  Podwykonawcy lub dalszego  Podwykonawcy i  do  wypłaty Wykonawcy należnego

wynagrodzenia,  jeżeli  Wykonawca zgłosi  uwagi,  o których mowa w ust.   17  i  wykaże



niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w

ust.  17   a  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie  wykażą  zasadności  takiej

płatności

25. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jeżeli  Wykonawca zgłosi uwagi i potwierdzi  zasadność takiej płatności,

lub  jeżeli  Wykonawca  nie  zgłosi  uwag,  a  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca

wykażą zasadność takiej płatności

26. Podstawą  płatności  bezpośredniej  dokonywanej  przez  Zamawiającego  na  rzecz

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  będzie  kopia  faktury  VAT  lub  rachunku

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem

przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,  przedstawiona  Zamawiającemu  wraz  z

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

27. Bezpośrednia  płatność  dokonywana przez  Zamawiającego  na  rzecz  Podwykonawcy  lub

dalszego  Podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  Podwykonawcy  lub

dalszemu  Podwykonawcy  wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych  Podwykonawcy  lub

dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez

Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  i  będzie  dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po

zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub

Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

28. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej

płatności  do  depozytu  sądowego,  skutkuje  umorzeniem  wierzytelności  przysługującej

Wykonawcy  od  Zamawiającego  z  tytułu  wynagrodzenia  do  wysokości  kwoty

odpowiadającej dokonanej płatności.

29. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub

dalszemu  Podwykonawcy  przez  Zamawiającego  uznania  płatności  bezpośredniej  za

uzasadnioną.

30. Zamawiający  może  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy

się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą

zobowiązania  Zamawiającego  względem  Wykonawcy.  Jeżeli,  po  złożeniu  kwoty   do

depozytu, na skutek wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości, Zamawiający ustali, że kwota

należna jest Wykonawcy, zostanie mu ona niezwłocznie wypłacona.

31. Odpowiedzialność  Zamawiającego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy z

tytułu  płatności  bezpośrednich  za  wykonanie  robót  budowlanych  jest  ograniczona

wyłącznie  do  wysokości  kwoty  należności  za  wykonanie  tych  robót  budowlanych,

wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty



pomiędzy  cenami  jednostkowymi  określonymi  Umową  o  podwykonawstwo  a  cenami

jednostkowymi  określonymi  Umową  Zamawiający  uzna  i  wypłaci  Podwykonawcy  lub

dalszemu  Podwykonawcy  na  podstawie  wystawionej  przez  niego  faktury  VAT   lub

rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.

32. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiającego  płatności  bezpośrednich,  nie  wystawili  żadnych  rachunków  lub  faktur

VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku

lub  faktury  VAT  oświadczenia  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców

potwierdzające  tę  okoliczność,  cała  kwota  wynikająca  z  faktury  VAT  lub  rachunku

zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

33. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca

dołączy  oświadczenia  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  o  pełnym

zafakturowaniu  lub  objęciu  wystawionymi  przez  nich  rachunkami  zakresu  robót

wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót

do wysokości objętej płatnością końcową.

Zaliczki

34. Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  Wykonawcy  zaliczek  na  poczet  wykonania

zamówienia.

PRAWA AUTORSKIE

§ 12

1. Z  chwilą  przyjęcia  przez  Zamawiającego  utworów  powstałych  w  związku  z  realizacją

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto,

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość

autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062. z późn.

zm.),  stworzonych  na  potrzeby  realizacji  przedmiotu  Umowy,  lub  odpowiednio  całość

nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania

z  przekazanych  utworów,  w  szczególności  takich  jak:  raporty,  mapy,  wykresy,  rysunki,

plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,  oraz broszury przekazane Zamawiającemu

w  wykonaniu  niniejszej  Umowy,  zwanych  dalej  utworami;  bez  dodatkowych  oświadczeń

stron  w  tym  zakresie  wraz  z  wyłącznym  prawem  do  wykonywania  i  zezwalania  na

wykonywanie  zależnych  praw  autorskich,  na  polach  eksploatacji  wskazanych  ust.  2.

Równocześnie  Wykonawca  przenosi  na  rzecz  Zamawiającego  własność  wszelkich

egzemplarzy  lub  nośników,  na  których  utrwalono  ww.  utwory,  które  przekaże

Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.



2. Zamawiający  z  chwilą  przeniesienia  na  niego  autorskich  praw  majątkowych  i  praw

zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji  lub jej części  będzie mógł

korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie  i  zwielokrotnianie  dowolnymi  technikami,  w  tym  drukarskimi,

poligraficznymi,  reprograficznymi,  informatycznymi,  cyfrowymi,  w  tym  kserokopie,

slajdy,  reprodukcje  

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie  wielokrotne  utworu  do  realizacji  celów,  zadań  i  inwestycji

Zamawiającego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamięci komputera,

e) wykorzystanie  w  zakresie  koniecznym  dla  prawidłowej  eksploatacji  utworu  w

przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

g) najem, dzierżawa,

h) wielokrotne  wykorzystywanie  do  opracowania  i  realizacji  projektu  technicznego  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie  w  inny  sposób  w  tym:  wprowadzanie  do  obrotu,  ekspozycja,

publikowanie  

części lub całości, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia  ust. 1 i 2   stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład

ww.  dokumentacji  w  ramach  nadzoru  autorskiego  dokonane  podczas  wykonywania  prac

objętych tą dokumentacją.

4. Strony ustalają,  iż  rozpowszechnianie  na  polach  eksploatacji  określonych  w ust.  2  może

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji,

itd.

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych,

jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych

zdarzeń;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty

obsługi prawnej postępowania;  



c) poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  ewentualnym pokryciem  roszczeń  majątkowych  

i  niemajątkowych  związanych  z  naruszeniem  praw  autorskich  majątkowych  lub

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę autorskie prawa majątkowe, nie

zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z

chwilą odstąpienia.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13.

1. Ustala  się  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  w wysokości  5  % wynagrodzenia

brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy , tj. na kwotę ………………….. (słownie złotych:

………………………………………………………………………).

2. Do  dnia  podpisania  umowy  Wykonawca  wniesie  ustaloną  w  ust.  1  kwotę  zabezpieczenia

należytego wykonania Umowy w jednej z form  przewidzianej ustawą Pzp.

3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i  ewentualne

zaspokojenie  roszczeń Zamawiającego z  tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad,  

4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

5. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca 

6. Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić,  aby Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i  rękojmi

za  Wady  fizyczne.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  informowania

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ

na moc wiążącą Zabezpieczenia  należytego wykonania umowy oraz na możliwość  i  zakres

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

7. Zabezpieczenie  należytego wykonania Umowy będzie  zwrócone Wykonawcy w terminach i

wysokościach jak niżej:

a. 70% kwoty  zabezpieczenia  stanowiąca  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,

zostanie zwrócona w terminie - w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego, o ile nie

stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad - w terminie 30 dni od daty

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

b. 30%  kwoty  zabezpieczenia  stanowiąca  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  i

rękojmi  za  Wady  fizyczne  -  w  terminie   15  dni  od  daty  upływu  okresu  gwarancji

określonego w § 14 ust. 2 i po dokonaniu odbioru ostatecznego. 

8. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o

którym mowa w ust.   7 pkt b) niniejszego paragrafu,  w przypadku kiedy Wykonawca nie

usunął w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

9. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  pozostaje  w  dyspozycji  Zamawiającego  i

zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 



10. Jeżeli  nie  zajdzie  powód do  realizacji  zabezpieczenia  w całości  lub  w  części,  podlega  ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust.

7.  Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy wniesione  w pieniądzu zostanie zwrócone

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

było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić  zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

jeżeli  jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu  od  Wykonawcy  w  związku  z

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14

dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

12. Jeżeli  okres  ważności  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  jest  krótszy  niż

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie

należytego  wykonania  umowy  nie  później  niż  na  30  dni  przed  wygaśnięciem  ważności

dotychczasowego Zabezpieczenia.

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego

Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do

zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie

wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

14. Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  środki  pieniężne  otrzymane  z  tytułu  realizacji

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI

§ 14

1. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  Wady

przedmiotu  Umowy przez  okres  5  lat    od  daty  Odbioru  końcowego robót,  na  zasadach

określonych w KC.

2. Wykonawca udziela  Zamawiającemu Gwarancji na okres ………… miesięcy na wykonane

roboty  budowlane  i  użyte  materiały.    Okres  gwarancji  rozpoczyna  swój  bieg  od  dnia

dokonania bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty odtworzeniowe terenu w ramach

niniejszej Umowy, na okres 36 miesięcy .

4. Warunkiem obowiązywania gwarancji o której mowa w ust. 2  jest zachowanie przez gaz

służący jako paliwo standardów czystości, wymaganych przez producenta silnika, 

5. W czasie trwania gwarancji, wszelkie prace serwisowe związane z normalną eksploatacją,

muszą być wykonywane przez serwis  ……………………….. lub przez jej  podwykonawców.

Zapewnienie  stałego  łącza  internetowego  na  potrzeby  zdalnego  monitoringu  i  rejestracji

danych leży po stronie Zamawiającego.



6. W okresie  rękojmi  i  gwarancji  wynikającej  z  realizacji  Kontraktu na  dostawę,  montaż  i

uruchomienie  Agregatu  Kogeneracyjnego  Wykonawca  przejmuje  na  siebie  wszelkie

obowiązki  wynikające  z  serwisowania  i  konserwacji  urządzeń,  instalacji  i  wyposażenia

mające  wpływ  na  trwałość  gwarancji  producenta,  oraz  dostawy  części  zamiennych  do

usuwania awarii i usuwanie awarii.  Po Okresie Gwarancji dostawa części zamiennych do

usuwania awarii  i  usuwanie awarii  będzie  zapewnione odpłatnie,  na podstawie  odrębnej

umowy serwisowej.

7. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie niesprawności nie będzie przekraczał 12 godzin.

8. Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku Siły Wyższej,

nieprzestrzegania Instrukcji użytkowania lub w sytuacji ingerencji w zakupione urządzenie

przez osoby nieuprawnione.

9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny

w dacie Odbioru końcowego.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może

powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastępcze),  po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i  wyznaczeniu dodatkowego terminu nie

krótszego niż 7 dni roboczych.

11. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Udzielone  rękojmia  i  gwarancja  nie  naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC

13. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego,  jeżeli  wykonany  Przedmiot

Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie

oznaczony.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne Przedmiotu Umowy

istniejące w czasie odbioru, oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w

przedmiocie odbioru.

KARY UMOWNE

§ 15

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a. za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,1

% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty

dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót określonym w § 3

ust. 1 d Umowy a faktycznym dniem zakończenia robót,

b. za  zwłokę  Wykonawcy  w  usunięciu  Wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w

okresie  rękojmi  za Wady fizyczne  lub gwarancji  jakości  –  w wysokości   0,2 %

wynagrodzenia  netto  o  którym  mowa  w  §  11  ust.  1  Umowy,  za  wykonany

przedmiot  odbioru,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  liczony  od  dnia  upływu

terminu na  usunięcie Wad,



c. za spowodowanie przerwy w realizacji robot trwającej dłużej niż 5 dni roboczych z

przyczyn zależnych od Wykonawcy,  w wysokości  0,2  % wynagrodzenia  netto o

którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień przerwy,

d. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w

wysokości w wysokości  10 % wynagrodzenia netto o którym mowa w § 11 ust. 1

Umowy, Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu

rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

e. za  nieosiągnięcie  deklarowanej  gwarantowanej  w  umowie  trwałej  mocy

elektrycznej  netto  Agregatu  Kogeneracyjnego  Wykonawca  zapłaci  karę  w

wysokości  20.000,00  zł  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  00/100)  netto  za

każdy  10  kWe  poniżej  gwarantowanej  trwałej  mocy  elektrycznej  Agregatu

Kogeneracyjnego.

f. za nieosiągnięcie  deklarowanej gwarantowanej w umowie trwałej  mocy cieplnej

mierzonej  w strumieniu wody sieciowej  Agregatu Kogeneracyjnego Wykonawca

zapłaci  karę  w  wysokości  20.000,00  zł  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych

00/100)  netto  za  każde  10  kW  poniżej  gwarantowanej  trwałej  mocy  cieplnej

Agregatu Kogeneracyjnego.

g. za nieosiągnięcie deklarowanej gwarantowanej w umowie sprawności elektrycznej

brutto  Agregatu  Kogeneracyjnego  Wykonawca  zapłaci  karę  w  wysokości

5.000,00zł  (słownie:  pięć  tysięcy  złotych  00/100)  netto  za  każdy  0,25% punku

procentowego sprawności poniżej deklarowanej gwarantowanej przez Wykonawcę

sprawności elektrycznej Agregatu Kogeneracyjnego.

h. za nieosiągnięcie deklarowanej gwarantowanej w umowie sprawności całkowitej

brutto Agregatu Kogeneracyjnego Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5.000,00

zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) netto za każdy 0,25% punku procentowego

sprawności  poniżej  deklarowanej  gwarantowanej  przez  Wykonawcę  sprawności

całkowitej Agregatu Kogeneracyjnego. 

i. za  nieosiągnięcie  deklarowanej  gwarantowanej  w  umowie  dyspozycyjności

Agregatu  Kogeneracyjnego,  Wykonawca  zapłaci  karę  w  wysokości  50,00  zł

(słownie:  pięćdziesiąt  złotych  00/100)  netto  za  każdą  dodatkową,  rozpoczętą

godzinę postoju.

2. Limit  kar  umownych,  jakich  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  z  wszystkich

tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50  % wynagrodzenia netto o którym

mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

3. Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w  ust.  1  nie  pokrywa

poniesionej  szkody,  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na

zasadach  ogólnych  określonych  przepisami  Kodeksu  cywilnego  z  ograniczeniem  do

wartości 100 % Wynagrodzenia.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:



a. za  zwłokę  w  przeprowadzeniu  czynności  odbioru  robót  w  wysokości  0,5  %

wynagrodzenia netto o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki,

licząc  od następnego dnia  po  terminie,  w którym odbiór  miał  być  rozpoczęty,  nie

więcej jednak niż 25 % wynagrodzenia netto o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy;

b. za odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (- w wysokości 10 %

wynagrodzenia netto o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

5. Limit  kar  umownych,  jakich  Wykonawca może  żądać  od  Zamawiającego  z  wszystkich

tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia netto o którym

mowa w § 1 ust. 1 Umowy;

6. Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w  ust.  4.  nie  pokrywa

poniesionej  szkody,  to  Wykonawca może dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego,  na

zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

7. Kara  umowna  z  tytułu  zwłoki  przysługuje  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  i  jest

wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

8. Termin  zapłaty  kary  umownej  wynosi  14  dni  od  dnia  skutecznego  doręczenia  Stronie

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia

9. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub

jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

10. Na Wykonawcy ciąży przede wszystkim obowiązek dotrzymania wszystkich Parametrów

jakościowych i technologicznych. 

11. Przysługującą wobec Wykonawcy wierzytelność z tytułu kary umownej Zamawiający może

potrącić  z  wierzytelności  przysługującej  Wykonawcy  wobec  Zmawiającego,  z  tytułu

wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej Umowy.

12. Jeżeli wykonane Pomiary Parametrów Gwarantowanych, o których mowa w Załączniku 2

do  umowy  nie  wykażą  osiągnięcia  przez  Instalację  Parametrów  Gwarantowanych,  a

Wykonawca  nie  wykona  dodatkowych  Pomiarów  Parametrów  Gwarantowanych  w

terminie  uzgodnionym z Zamawiającym, Zamawiający ma prawo powierzyć  wykonanie

tych pomiarów osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA 

§ 16

1. Zamawiający,  na  podstawie  art.  95  ust  1  ustawy  Pzp  wymaga  zatrudnienia  w  okresie

realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019

r.  poz.  1040,  1043  i  1495)  osób  wykonujących  bezpośrednio  (fizycznie)  czynności  objęte

przedmiotem zamówienia z zakresu robót budowlanych wynikających z realizacji przedmiotu

zamówienia.



2. W celu weryfikacji  zatrudnienia Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy

lub podwykonawcy oświadczenia o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  umowy o  pracę  zatrudnionego  pracownika,

oświadczenia zatrudnionego pracownika oraz innych dokumentów zawierających  informacje,

w tym dane osobowe, niezbędne  do  weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w

szczególności  imię  i  nazwisko  zatrudnionego  pracownika,  datę  zawarcia  umowy  o  pracę,

rodzaj  umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§17

1. Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od  dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo

pisemnego  wezwania  Wykonawcy  do  podjęcia  wykonywania  lub  należytego

wykonywania  Umowy  w  wyznaczonym,  uzasadnionym  technicznie  terminie,  nie

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni

robocze i  pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w

okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z  przyczyn zawinionych  nie  przystąpił  do odbioru Terenu budowy albo nie  rozpoczął

robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie

Terminu zakończenia robót, 

d) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, z

zastrzeżeniem  że  Wykonawca  może  dokonać  cesji  wierzytelności  na  warunkach

opisanych w §11 ustęp 10 Umowy.

f) podzleca  jakąkolwiek  część  przedmiotu  Umowy,  co  do  której  Zamawiający  nałożył

obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami

g) w razie konieczności:

 - 3 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub

 -  konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży

w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy,

Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o

powyższych  okolicznościach;  w  tym  przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie

wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  części  przedmiotu  umowy  już  zrealizowanej  oraz  za

części i komponenty opłacone przez Wykonawcę, bez możliwości ich zwrotu .i dostarczone

Zamawiającemu. 



3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

4. Odstąpienie  od Umowy następuje  za pośrednictwem  listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

5. Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy,  jeżeli  Zamawiający   odmawia

odbioru  robót  lub  odmawia  podpisania  protokołu  odbioru,  bez  wskazania  uzasadnionej

przyczyny.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma

obowiązek:

a) natychmiast  wstrzymać  wykonywanie  robót,  poza  mającymi  na  celu  ochronę  życia  i

własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz

zabezpieczyć  Teren  budowy  i  opuścić  go  najpóźniej  w  terminie  wskazanym  przez

Zamawiającego, 

b) przekazać  znajdujące  się  w  jego  posiadaniu  dokumenty,  w  tym  należące  do

Zamawiającego,  urządzenia,  materiały  i  inne  prace,  za  które  Wykonawca  otrzymał

płatność  oraz  inną,  sporządzoną  przez  niego  lub  na  jego  rzecz,  Dokumentację

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. W  terminie  3  dni  od  daty  odstąpienia  od  Umowy,  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu

gotowość  do  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót  zabezpieczających.  W  przypadku

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić

odbiór jednostronny.

8. Wykonawca  niezwłocznie,  a  najpóźniej  w  terminie  do  3  dni  od  dnia  zawiadomienia  o

odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia,

niestanowiące  własności  Zamawiającego  lub  ustali  zasady  przekazania  tego  majątku

Zamawiającemu.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający

zobowiązany  jest  do  dokonania  w  terminie  3  do  odbioru  robót  przerwanych  i

zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko.

W  przypadku  niewypełnienia  przez  Wykonawcę  powyższego  obowiązku,  Zamawiający

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

SIŁA WYŻSZA

§ 18



1. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły

zapobiec  ani  któremu  nie  mogą  przeciwdziałać,  a  które  uniemożliwia  Wykonawcy

wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. 

2. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 

a. wojna; 

b. terroryzm, przewrót wojskowy lub cywilny; 

c.  klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 

d.  strajki,  okupacje  budowy  przez  osoby  inne  niż  pracownicy  Wykonawcy  i  jego

podwykonawców; 

e. inne wydarzenia losowe; 

f. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ

na realizację przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli  wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek

innego  wydarzenia,  całkowicie  niezależnego  od  Zamawiającego  lub  Wykonawcy,  to

Zamawiający  zaświadczy,  że  wykonanie  umowy  nie  jest  możliwe.  Wykonawca,  po

otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i

wstrzyma  roboty,  a  Zamawiający  zapłaci  wynagrodzenie  za  całość  robót  wykonanych

przed  otrzymaniem  takiego  świadectwa,  oraz  za  roboty  wykonane  po  otrzymaniu

świadectwa, do wykonania których był zobowiązany.

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON

§19

1. W  przypadku,  gdy  Umowa  przewiduje  dokonywanie  zatwierdzeń,  powiadomień,

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na

piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem),  wysłane pocztą lub

kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane

przez Strony adresy. 

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia

lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w

terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania. 

3. Strony  będą  uznawały  dokonane  faksem  lub  drogą  elektroniczną  zatwierdzenie,

powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania

potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej. 

4. Wszelkie  wpisy  do  Dziennika  budowy  mogą  być  dokonywane  przez  osoby  do  tego

upoważnione i będą traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia

lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE



§20

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  postanowień  zawartej  Umowy  lub  któregokolwiek  z

załączników, stanowiących integralną część niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej

pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a. nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód

i  zezwoleń,  koniecznych  do  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  wydawanych  przez

organy  i  podmioty  niezależne  od  Wykonawcy  i  Zamawiającego  lub  innych

okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  na  etapie  przygotowania

zamówienia pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego,

b. wystąpienia  opadów  atmosferycznych  lub  temperatur,  których  skala  w  sposób

istotny odbiega od średniej  wieloletniej  określonej  przez Instytut Meteorologii  i

Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie,  uniemożliwiających  lub  znacznie

utrudniających prowadzenie robót,

c. natrafienia na przeszkody, których na etapie opracowywania projektu nie można

było przewidzieć (np. nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane

odpady  niebezpieczne,  niewybuchy,  znaleziska  podlegające  nadzorowi

archeologicznemu,  których  zbadanie  wymaga  wstrzymania  prac  decyzją

konserwatora zabytków),

d. zmniejszenia  zakresu  robót  i  wynikającego  z  tego  obniżenia  wynagrodzenia.

Obniżenie  kwoty  ryczałtowej,  o  której  mowa  zostanie  określone  w  oparciu  o

dokument  stanowiący  załącznik  do  niniejszej  umowy  np.  Tabelę  wartości

ofertowych,  szczegółowy  kosztorys  ofertowy,  harmonogram  RTF,  bądź  też  w

oparciu o przygotowaną kalkulację zaakceptowaną przez Zamawiającego.

e. konieczności  zmiany  osoby  z  uprawnieniami.  Zamawiający  umożliwi  zmianę

osoby, jedynie w przypadku gdy nowa osoba powołana do pełnienia w/w funkcji

będzie spełniała wymagania Zamawiającego w zakresie nie niższym niż określone

w SWZ.

f. kwota wynagrodzenia wykonawcy (cena) może ulec zmianie o kwotę wynikającą ze

zmieniany:

 stawki podatku od towarów i usług,

 wysokości minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę albo  wysokości minimalnej

stawki godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów ustawy  z dnia  10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o

których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o  pracowniczych

planach kapitałowych



jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty realizacji umowy przez Wykonawcę,

a  Wykonawca  złoży  nie  później  niż  30  dni  od  dnia  wejście  w  życie  przepisów

dokonujących  tych  zmian,  wniosek  o  dokonanie  zmiany  treści  umowy  oraz

należycie udokumentuje, że wprowadzone zmiany mają wpływ na koszty realizacji

umowy przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  modyfikacji  harmonogramu jedynie  w sytuacji,  gdy

zmiany nie mają wpływu na końcowe terminy realizacji, Zmiana harmonogramu wymaga

pisemnej  zgody  Zamawiającego  oraz  inspektora  nadzoru.  Zamawiający  dopuszcza

wprowadzenie tej zmiany bez konieczności sporządzania odrębnego aneksu do umowy.

§21

1. Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  Umowy  będą  rozstrzygane  polubownie  a  w

przypadku  braku  porozumienia  przez  sąd  miejscowo  właściwy  dla  siedziby

Zamawiającego.

§ 22

1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. Ilekroć  pojęcie  użyte  jest  w  liczbie  pojedynczej,  dotyczy  to  również  użytego  pojęcia  w

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś

innego.

3. Dla  celów  interpretacji  będą  miały  pierwszeństwo  dokumenty  zgodnie  z  następującą

kolejnością:

a) Umowa, wraz z załącznikami  

b) Oferta Wykonawcy   

4. W celu  wyeliminowania  stwierdzonych rozbieżności  pomiędzy  dokumentami,  o  których

mowa  w  ust.  3  Zamawiający  jest  zobowiązany  niezwłocznie  przekazać  informację  na

piśmie  występującemu  o  wyjaśnienie  rozbieżności, z  zachowaniem  przy  interpretacji

rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 3.

5. Wszelkie  dokumenty  dostarczane  drugiej  Stronie  w  trakcie  realizacji  Umowy  będą

sporządzane w języku polskim.

6. Terminy  określone  w Umowie  w dniach,  tygodniach  i  miesiącach  odnoszą  się  do  dni,

tygodni  i  miesięcy  kalendarzowych.  Bieg  i  upływ  terminu  określane  są  zgodnie  z

przepisami KC.

7. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

8. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczególności: 



a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z

2021 r. poz.  1129, ze zm.), 

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze

zm.), 

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (na podstawie: t.j. Dz. U. z

2020 r. poz. 1740, 2320 ze zm.).

9. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym

egzemplarzu dla każdej ze stron.

10. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy,: 

a) Załącznik nr 1 do Umowy –  Opis przedmiotu zamówienia 

b) Załącznik nr 2 do Umowy - Oferta Wykonawcy z dnia 

c) Załącznik nr 3 do Umowy – Harmonogram  Rzeczowo-Finansowy. 

Zamawiający  Wykonawca


