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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE   

(WZÓR) 

 

 

ZAWARTA DNIA […] r. 

 

 pomiędzy  

  

  

Sinfonia Varsovia (dawniej Orkiestra Sinfonia Varsovia) 

 

 (Zamawiający) 

  

 a  

  

[…] 

(Wykonawca) 
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UMOWA NR ___________ 

 

zawarta w dniu ………………………. w Warszawie („Umowa”) pomiędzy: 

 

(1) Sinfonia Varsovia (dawniej Orkiestra Sinfonia Varsovia), ul. Grochowska 272, 03-849 

Warszawa - Samorządowa instytucja artystyczna posiadająca osobowość prawną, 

zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury m.st. Warszawy prowadzonym przez Prezydenta 

m.st. Warszawy pod numerem RIA/2/08, posiadająca REGON 141246217, NIP 5252414353, 

reprezentowaną przez:  

 

………………...........  - ……….……………...….,  

………………………  - …………………………., 

 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym", 

 

a 

 

(2) […] z siedzibą w […] ([…]-[…]) przy ul. […], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […] w […], […] Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS […], REGON […], NIP […], reprezentowaną 

przez: 

 

………………...........  - ……….……………...….,  

………………………  - …………………………., 

 

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.  

 

 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części Umowy zwani będą łącznie „Stronami”, zaś każdy z nich 

osobno „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto Umowę o 

następującej treści: 

 

 

1. INTERPRETACJA 

 

1.1. W niniejszej Umowie, niezależnie od terminów zdefiniowanych w innej części Umowy: 

 

  

Dni Robocze  oznaczają kolejne dni kalendarzowe, z wyłączeniem 

sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy; 

Dokumentacja Projektowa  

 

oznacza zestaw dokumentów służących do opisu i 

realizacji  Przedmiotu Umowy, który obejmuje w 

szczególności: projekt budowlany i projekt 

wykonawczy (w tym wszystkie załączone do danej 

dokumentacji opisy i rysunki) oraz prawomocną i 

ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, 

stanowiącą zarazem prawno-administracyjną podstawę 

realizacji Inwestycji wraz z innymi decyzjami 

administracyjnymi wpływającymi na sposób realizacji 
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Inwestycji, które to dokumenty stanowią załączniki i 

integralną część SWZ; 

 

 

Inwentaryzacja Powykonawcza BIM 

 

 

opracowanie stanowiące wynik modelowania 3D BIM 

na podstawie Dokumentacji Projektowej podczas 

realizacji budowy, obejmujące modele reprezentatywne 

dla zrealizowanego na podstawie Umowy zakresu 

Robót i korespondujące pod względem treści, 

dokładności opracowania, geometrii i lokalizacji 

elementów, informacji o elementach (cech, 

właściwości, atrybutów) z dokumentacją wykonawczą i 

stanem faktycznym w terenie (as-built, digital twin), 

wykonane na podstawie modeli BIM as-built, w 

standardzie Dokumentacji Projektowej (wykonawczej) 

z uwzględnieniem wszystkich istotnych aspektów, w 

tym m.in. precyzyjnego trasowania systemów 

instalacyjnych, lokalizacji urządzeń i osprzętu, etc., 

którego przedstawienie stanowi warunek Odbioru 

Ostatecznego; 

 

Dziennik Budowy  

 

oznacza urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót wydany przez właściwy 

organ zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa; 

 

Dzień Udzielenia Zamówienia 

 

oznacza dzień zawarcia Umowy między 

Zamawiającym, a Wykonawcą; 

 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

(HR-F) 

 

Oznacza dokument, który określa w szczególności 

kluczowe elementy Robót,  terminy realizacji 

Przedmiotu Umowy oraz przewidywane płatności, 

opracowany przez Wykonawcę po zawarciu Umowy 

i podlegający pisemnemu zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego przed wydaniem Terenu Budowy; 

 

Nadzór Inwestorski oznacza osobę lub osoby posiadające kwalifikacje 

wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa i posiadające pisemne upoważnienie 

Zamawiającego do czynności określonych Umową, w 

tym w szczególności upoważnienie do zatwierdzania 

wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy 

w zakresie rzeczowym, jakościowym i finansowym, w 

tym podpisywania dokumentów stanowiących 

podstawę płatności dla Wykonawcy na podstawie 

Umowy; 

 

 

 

Inwestycja 

 

 

 

Przedsięwzięcie budowlane obejmujące realizację 

części zakresu zadania inwestycyjnego pn: 

„Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa 

sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby 

Sinfonia Varsovia”, część A., zaś w szczególności 

przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
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trzech, wpisanych do rejestru zabytków, budynków 

dawnego Instytutu Weterynarii oznaczonych literami 

A,D,E, budowę podziemnego budynku technicznego do 

obsługi budynków ADE, budowę części konstrukcji 

budowli F (ramy), niezbędne wycinki zieleni, rozbiórki 

i wyburzenia oraz zagospodarowanie terenu wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, z tym zaznaczeniem, że 

przewidziane do przebudowy lub budowy budynki są 

zlokalizowane na terenie A2.1U-K, przeznaczonym na 

tereny usług kultury jako inwestycję celu publicznego 

zgodnie z uchwała nr XLVII/1134/2017 z 06.04.2017 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda 

Wiatraczna część II.  

Dla inwestycji wydano decyzję nr 71/PRD/2019 z dnia 

26.03.2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany i 

udzielającą pozwolenia na budowę oraz decyzję nr 

51/PRD/2019 z dn. 26.02.2019 r. zatwierdzającą 

projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę. 

Szczegółowy opis Inwestycji zawarty jest w SWZ; 

  

Kodeks Cywilny lub  k.c. 

 

 

Kierownik Budowy 

 

oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks 

Cywilny; 

 

osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje 

do kierowania budową zgodnie z odnośnymi 

przepisami prawa, wskazana i upoważniona przez 

Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego, 

spełniająca rolę wynikającą z Prawa Budowlanego; 

 

Materiały  

 

surowce i inne wyroby budowlane, które mają być 

wykorzystane przy wykonywaniu Robót, w standardzie 

określonym w Dokumentacji Projektowej oraz 

STWiORB, zaś w przypadku braku stosownych 

wytycznych co do ich standardu, będą zgodne z 

przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania 

mają zostać zastosowane; 

 

Należyta Staranność 

 

oznacza staranność, jakiej przy wykonaniu określonych 

czynności można wymagać od podmiotu zawodowo 

zajmującego się dokonywaniem takich czynności;  

 

Nieruchomości 

 

 

 

 

Odbiór Końcowy 

 

 

 

 

 

 

 

oznacza nieruchomości gruntowe, na których 

prowadzona jest Inwestycja, do których tytuł prawny 

posiada Zamawiający: działka ewidencyjna nr 24 obr. 

3-02-08 , nr KW: WA6M/00140679/2 

 

odbiór, który jest przewidziany po należytym 

wykonaniu i ukończeniu Robót składających się na 

Przedmiot Umowy, a których ukończenie warunkuje 

możliwość uzyskania przez Inwestycję pozwolenia na 

użytkowanie, na dowód którego sporządzany jest 

stosowny protokół („Protokół Odbioru Końcowego”); 
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Odbiór Ostateczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbiór Pogwarancyjny 

odbiór, który jest przewidziany po uzyskaniu przez 

Inwestycję pozwolenia na użytkowanie, przekazaniu 

dokumentacji powykonawczej wymaganej przepisami 

prawa budowlanego, przekazaniu wszystkich 

Dokumentów Budowy, przekazaniu Inwentaryzacji 

Powykonawczej BIM, na dowód którego sporządzony 

jest stosowny protokół („Protokół Odbioru 

Ostatecznego”); 

 

ostatni odbiór przewidziany Umową, który odbywa się 

na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, nie 

wcześniej niż  na  jeden miesiąc i nie później niż na 14 

dni przed upływem okresu ważności gwarancji jakości, 

na dowód którego sporządzany jest stosowny protokół 

(„Protokół Odbioru Pogwarancyjnego”); 

 

 

 

Oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

SWZ 

 

oznacza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o 

zamówienie publiczne dotyczące Inwestycji, która 

decyzją Zamawiającego została wybrana jako oferta 

najkorzystniejsza; 

 

oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia na 

roboty budowlane dla zadania pn. „Modernizacja 

zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej 

przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” 

(część A), wraz ze wszystkimi załącznikami, 

modyfikacjami oraz wyjaśnieniami powstałymi w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia 

Umowy; SWZ stanowi załącznik do niniejszej Umowy; 

 

 

SOPZ oznacza Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na 

roboty budowlane dla zadania pn. „Modernizacja 

zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej 

przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” 

(część A) wraz z załącznikami, SOPZ stanowi załącznik 

do SWZ 

 

 

 

PLN oznacza złoty polski, czyli prawny środek płatniczy 

obowiązujący w Polsce w dacie zawarcia Umowy; 

 

 

Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca  

 

 

 

 

 

 

 

 

oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

posiadającą zdolność prawną, która:  

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym 

Podwykonawcą pisemną, uprzednio zaakceptowaną 

przez Zamawiającego, Umowę o podwykonawstwo na 

wykonanie części robót budowlanych służących 

realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy albo  
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Umowa o podwykonawstwo 

b) zawarła z Wykonawcą pisemną, uprzednio 

przedłożoną Zamawiającemu i zaakceptowaną, Umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego; 

 

ma znaczenie zgodne z przepisami p.z.p.; 

 

Postępowanie oznacza prowadzone przez Zamawiającego 

postępowanie dotyczące zamówienia publicznego na 

wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego pn: 

„Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa 

sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby 

Sinfonia Varsovia” - Część A.; 

 

Pozwolenia oznaczają wszelkie ostateczne decyzje administracyjne 

na podstawie których realizowany jest Przedmiot 

Umowy, opisane i wskazane w SOPZ, i jego 

załączniku; 

 

Prawo budowlane 

 

 ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 

Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z dn. 2 grudnia 2021 

r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351); 

  

Prawo zamówień publicznych 

lub p.z.p. 

ustawa prawo zamówień publicznych z dn. 11 września 

2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), tekst jednolity z dn. 

18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) 

 

  

  

 

Program Zapewnienia Jakości  

 

 

oznacza opracowany przez Wykonawcę dokument 

określający m.in. procedury i instrukcje niezbędne dla 

zapewnienia wymaganej jakości Robót, 

a w szczególności opisujący sposób organizacji, 

prowadzenia, i kontroli Robót; 

 

Przejściowe Świadectwo Płatności 

 

 

 

 

 

 

Końcowe Świadectwo Płatności 

 

dokument, który po akceptacji wniosku o jego wydanie 

i podpisaniu przez Nadzór Inwestorski lub 

Zamawiającego określa wartość jednorazowej płatności 

częściowej należnej dla Wykonawcy, która pozostaje w 

zgodności z Harmonogramem Rzeczowo – 

Finansowym; 

 

dokument, który po akceptacji wniosku o jego wydanie 

i podpisaniu przez Nadzór Inwestorski lub 

Zamawiającego określa wartość płatności końcowej 

należnej dla Wykonawcy, która pozostaje w zgodności 

z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym i stanowi 

ostatnią płatność ze strony Zamawiającego dla 

Wykonawcy na podstawie Umowy; 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq2dinromjqxg2ld
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq2dinromjqxg2ld
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytombtgu3do
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Przedmiot Umowy Oznacza cały przedmiot zamówienia objęty Umową, 

określony w SWZ, SOPZ i ich załącznikach, 

realizowany na warunkach określonych w niniejszej 

Umowie, zgodnie z przepisami prawa i zasadami 

wiedzy technicznej; 

  

Roboty  oznacza roboty budowlane, a także wszelkie związane 

z nimi usługi i dostawy niezbędne do realizacji 

Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego opisanymi w SWZ, w tym w SOPZ, na 

warunkach określonych w niniejszej Umowie, 

włączając w to wszystkie prace, które Wykonawca przy 

zachowaniu należytej staranności powinien 

przewidzieć na podstawie otrzymanej Dokumentacji 

Projektowej, zaś są konieczne dla stabilności, 

ukończenia lub bezpiecznej i właściwej eksploatacji 

Przedmiotu Umowy. 

 

  

  

Siła Wyższa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oznacza wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, których nie 

można było przewidzieć, a gdyby nawet można było je 

przewidzieć, to nie można im było zapobiec 

nawet przy dołożeniu Należytej Staranności ze strony 

Wykonawcy lub należytej staranności ze strony 

Zamawiającego. Za Siłę Wyższą uznaje się w 

szczególności zdarzenia o charakterze katastrofalnym, 

wynikające z działania sił przyrody lub zdarzenia 

nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, z 

wyłączeniem strajków personelu Stron lub podmiotów 

trzecich. Za Siłę Wyższą nie uznaje się jakiejkolwiek, 

również nadzwyczajnej, zmiany cen na rynku lub 

wprowadzenia dodatkowych cenotwórczych opłat, 

podatków lub innego rodzaju danin 

publicznoprawnych, pozostających w związku 

z wykonywaniem Umowy. Ciężar udowodnienia 

zaistnienia Siły Wyższej oraz jej zakresu, okresu 

trwania i skutków spoczywa na Stronie, która z tego 

faktu wywodzi skutki prawne; 

 

  

STWiORB/Specyfikacje 

 

oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych określające 

w szczególności: podstawowe określenia, ogólne 

wymagania dotyczące Robót, wymagania dotyczące 

materiałów, wymagania i zasady wykonania i odbioru 

Robót, dokumenty odniesienia, w tym: normy, 

instrukcje, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz 

ustalenia techniczne; 

 

  

Teren Budowy 

 

 

 

oznacza plac przeznaczony i wyznaczony na potrzeby 

realizacji robót budowlanych  przekazany protokolarnie 

Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji 

Przedmiotu Umowy, a także uzyskany przez 
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 Wykonawcę samodzielnie w przypadku konieczności 

prowadzenia robót budowlanych poza nieruchomością 

będącą we władaniu Zamawiającego, z zaznaczeniem, 

że pojęcie „Teren Budowy” stosowane w Umowie 

oznacza również Teren Budowy w rozumieniu 

przepisów Prawa budowlanego 

 

 

Umowa niniejsza umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, 

stanowiącymi jej integralną część. Na Umowę składają 

się następujące dokumenty, które stanowią jej 

integralną część  i będą interpretowane w następującej 

kolejności: 

1) Umowa, 

2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

3) Oferta Wykonawcy (datowana); 

4) Specyfikacja Warunków Zamówienia, Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami, a w 

szczególności Dokumentacją Projektowa oraz 

Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB), 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych 

dokumentów powinny być odczytywane i 

interpretowane w pierwszej kolejności i łącznie z 

dokumentami których dotyczą. 

 

Urządzenia oznaczają określane w STWiORB materiały, 

urządzenia, moduły, elementy, instalacje itp., 

dostarczone lub powstałe w ramach realizacji 

Przedmiotu Umowy;  

 

 

 

Wynagrodzenie/Wynagrodzenie 

brutto 

 

 

 

oznacza wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

w rozumieniu art. 632 Ustawy Kodeks cywilny, 

przysługujące Wykonawcy za należyte i terminowe 

wykonanie Przedmiotu Umowy, określone 

odpowiednio w ust. 3.1. Umowy.  

 

  

Wykonawca oznacza generalnego wykonawcę Inwestycji 

 

Zamówienia Dodatkowe  

 

oznaczają zamówienia nie objęte Umową, których 

może udzielić Zamawiający po zaistnieniu przesłanek 

wynikających z p.z.p. 

 

 

Wady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za Wady uznaje się w szczególności jawne lub ukryte 

właściwości tkwiące w stanowiących Przedmiot 

Umowy Robotach, dokumentacji lub utworach 

powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, 

powodujące niemożność używania lub korzystania z 

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie 
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Istotne Wady  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieistotne Wady  

 

 

 

Autor Projektu 

 

 

 

Nadzór Autorski  

stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie 

jakości lub inne naruszenia w zakresie dotyczącym 

Przedmiotu Umowy; 

 

za istotne uznaje się Wady uniemożliwiające 

użytkowanie/używanie Przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, w tym mające wpływ na uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, oraz – celem uniknięcia 

wątpliwości – brak dostarczenia Inwentaryzacji 

Projektowej BIM lub błędy w ramach danej 

Inwentaryzacji Projektowej BIM, które uniemożliwiają 

właściwe z niej korzystanie; 

 

za nieistotne uznaje się Wady nie uniemożliwiające 

użytkowania/używania Przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem; 

 

główny projektant i autor Dokumentacji Projektowej, a 

mianowicie: Atelier Thomas Pucher  GmbH z siedzibą 

w Graz AT-8020 Graz, Austria Bahnhofgurtel 77/6 

 

zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku 

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

Przedmiotu Budowy z Dokumentacją Projektową oraz 

uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej. 

 

 

Projektant  

 

 

osoba powołana przez Zamawiającego reprezentująca 

Autora Projektu w zakresie uprawnień i obowiązków 

określonych w przedmiotowej Umowie oraz Prawie 

budowlanym dla tej funkcji technicznej 

 

W niniejszej Umowie, jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej: 

 

(a) podmiot - odnosi się do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 

(b) dzień - odnosi się do dnia kalendarzowego; 

(c) majątek - odnosi się do środków trwałych oraz wszelkiego rodzaju praw; 

(d) o ile kontekst wyraźnie nie wskazuje inaczej, wszelkie odniesienia do punktu, ustępu, 

litery lub załącznika stanowią odniesienia do takiego punktu, ustępu, litery lub 

załącznika niniejszej Umowy; 

(e) o ile kontekst wyraźnie nie wskazuje inaczej, wszelkie kwoty pieniężne są 

wartościami netto, tj. bez podatku VAT; 

(f) wszelkie odniesienia do ustaw lub przepisów prawa obejmują wszelkie ustawy lub 

przepisy prawa, które je zmieniają lub zastępują lub które je zmieniły, lub zastąpiły 

oraz obejmują wszelkie rozporządzenia wydane na mocy takich ustaw; 

(g) o ile kontekst wyraźnie nie wskazuje inaczej terminy pisane z wielkiej litery 

i niezdefiniowane w Załącznikach mają znaczenie nadane w niniejszej Umowie. 

 

1.2. Nagłówki mają za zadanie wyłącznie ułatwić korzystanie z tekstu Umowy. 

 

1.3. Wszelkie wymienione w Umowie załączniki stanowią jej integralną część; 
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2. PRZEDMIOT UMOWY 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja części zakresu zadania inwestycyjnego 

pn:„Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej 

na potrzeby Sinfonia Varsovia”, dalej Część A. Część A zadania obejmuje w szczególności 

przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania trzech, wpisanych do rejestru zabytków, 

budynków dawnego Instytutu Weterynarii oznaczonych literami A,D,E, budowę podziemnego 

budynku technicznego do obsługi budynków ADE, budowę części konstrukcji budowli F 

(ramy), niezbędne wycinki zieleni, rozbiórki i wyburzenia oraz zagospodarowanie terenu wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. Wszystkie przewidziane do przebudowy lub budowy budynki są 

zlokalizowane na terenie A2.1U-K (przeznaczonym na tereny usług kultury jako inwestycję 

celu publicznego zgodnie z uchwała nr XLVII/1134/2017 z 06.04.2017 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II.  

 

Powierzchnia terenu Inwestycji ok. 12 685 m² (tylko część w granicach nieruchomości 

Zamawiającego, część robót budowlanych będzie wymagała zajęcia otaczających pasów 

drogowych i nieruchomości m.st. Warszawy). 

 

Powierzchnia całkowita/użytkowa/kubatura/wysokość zabudowy zabytkowe i nowej: 

Budynek A 3160 m²/ 2434,2 m²/ 15908 m3/ 19,88 m 

Budynek D 732 m²/ 570,1 m²/ 4833 m3/10,62 m 

Budynek E 867 m²/ 629,4 m²/ 4888 m3/10,47.m 

Budynek T (podziemny) 1022,9 m²/ 778,1 m/ 4976,4 m3 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

 

• przebudowę budynków zabytkowych ADE; 

• wykonanie niezbędnej adaptacji akustycznych wybranych pomieszczeń, 

• budowę podziemnego budynku T; 

• wykonanie prac fundamentowych zlokalizowanych w rejonie budynków D,E dla Ramy 

(F); 

• wykonanie nowej stolarki wewnętrznej i zewnętrznej przy czym w przypadku takiej 

możliwości zaleca się zachowanie i wykorzystanie wewnętrznej stolarki drzwiowej, 

poddanie jej niezbędnej konserwacji z uwzględnieniem wymagań użytkowych 

wynikających z Dokumentacji Projektowej, 

• wykonanie nowych instalacji wewnętrznych w szczególności: ppoż, wod-kan, 

elektrycznej, oświetleniowej, siłowej, CCTV, grzewczej, klimatyzacyjnej, 

teletechnicznej, wentylacyjnej, okablowania strukturalnego dla systemów technologii 

scen i zaplecza wraz przyłączami, 

• realizację nowego zagospodarowania terenu, 

• dostawę i montaż okablowania strukturalnego systemów technologii sceny  

• dostawę i montaż windy i innego wyposażenia technicznego niezbędnego do 

użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem 

• koordynowanie przez Wykonawcę, dostaw, instalacji, montażu w szczególności 

wyposażenia sceny i innych elementów technologii scenicznej, przez Dostawców 

wybranych przez Zamawiającego w odrębnych postępowaniach. 

 

2.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności w oparciu o: 

 

• treść SWZ, 

• Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ) stanowiący załącznik nr 1 do 

SWZ 

• Dokumentację Projektową stanowiącą załącznik nr 1 SOPZ 
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• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (Specyfikacje) stanowiące 

załącznik nr 2 do SOPZ  

• obowiązujące przepisy prawne oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

• warunki wydanych pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórki 

oraz decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków; Szczegółowy wykaz dokumentów formalno-prawnych wydanych na 

potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do SOPZ. 

 

2.3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby przedmiot 

zamówienia spełniał zakładaną funkcję oraz te, które wynikają z technologii robót, zasad 

wiedzy technicznej, przepisów prawa budowlanego lub norm, nawet jeżeli nie są opisane 

oddzielnie w SWZ, ofercie Wykonawcy lub Umowie, wraz z usunięciem wszelkich 

ewentualnych wad lub usterek powstałych w trakcie robót lub związanych z ich wykonanie. 

 

2.4. Przedmiary, stanowiące część Dokumentacji Projektowej, są jedynie materiałem pomocniczym. 

Autor Projektu i Zamawiający dołożyli starań aby całość Dokumentacji Projektowej oraz 

Specyfikacji były należycie skoordynowane. Wszelkie rozbieżności pomiędzy projektem 

budowlanym a wykonawczym Wykonawca winien zgłaszać Zamawiającemu. Rozbieżności te 

będą usuwane lub wyjaśniane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 

2.5. Zamawiający, w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 3 

p.z.p., wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca ponosi 

ryzyko ewentualnej niezgodności zaproponowanego rozwiązania równoważnego. 

 

2.6. Zamawiający, w trakcie robót budowlanych Części A (w rozumieniu SWZ) będzie użytkował 

budynki nr 8 12, 15, tymczasowy pawilon edukacyjno-koncertowy, budynek toalet położony w 

północnej części nieruchomości oraz odpowiedni fragment nieruchomości. Ponadto 

zachowaniu podlega budynek trafostacji (nr 5) do czasu zmian w zakresie zasilania 

nieruchomości. Jak wskazano powyżej budynki te przeznaczone są docelowo do wyburzenia w 

ramach realizacji Części B zadania inwestycyjnego. Jednak do momentu zakończenia realizacji 

części A pozostają w użytkowaniu wraz z wszystkimi niezbędnymi do funkcjonowania mediami 

(woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, instalacje teletechniczne w tym łącze 

światłowodowe). Wykonawca zorganizuje roboty budowlane Części A w taki sposób, aby 

Zamawiający mógł w sposób możliwie niezakłócony korzystać ze wskazanych powyżej 

obiektów. Wykonawca zrealizuje niezbędne przebudowy instalacji do obsługi tych budynków 

jeżeli okaże się to konieczne w związku z realizacją robót budowlanych Części A oraz zapewni 

odpowiednie dojścia i dojazdy umożliwiające przede wszystkim ochronę przeciwpożarową tych 

obiektów wraz z dojazdem dla wozów bojowych PSP, oraz dostęp publiczności oraz innych 

pojazdów i służb w tym Zamawiającego. 

 

2.7. O ile podział budynków i budowli w ramach realizacji Części A i Części B jest możliwy do 

jednoznacznego określenia o tyle realizacja docelowego zagospodarowania terenu będzie 

możliwa do wykonania dopiero w ramach Części B i obejmie swoim zakresem również obszar 

robót objęty Częścią A. Z tego powodu w ramach Części A Wykonawca winien zrealizować 

zagospodarowanie terenu w stopniu wystarczającym do uzyskania wszystkich niezbędnych 

opinii, decyzji, zaświadczeń oraz pozwolenia na użytkowanie dla Części A.  

 

2.8. Szczegółowy zakres prac składających się na przedmiot zamówienia, określa SOPZ i załączniki 

do niego.  

 

2.9. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:   
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a) Realizacja robót budowlanych dla Części A w zgodzie z wymogami przepisów prawa, 

postanowieniami umowy oraz z zasadami wiedzy technicznej na podstawie Dokumentacji 

Projektowej oraz Specyfikacji stanowiących załączniki do SOPZ; 

b) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w niezbędnym zakresie, o ile będzie 

wymagany; 

c) Realizacja  wszelkich  robót  budowlanych,  instalacyjnych,  montażowych,  ziemnych,  robót 

specjalistycznych, dostaw itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia 

w tym realizacji wycinek zieleni (drzew, krzewów) oraz realizacja nasadzeń zastępczych (lub 

poniesienie kosztów opłat naliczonych w przypadku braku realizacji nasadzeń zastępczych) w 

obszarze prowadzania robót budowlanych Części A; 

d) Doprowadzenie do podpisania przez Zamawiającego umów  kolizyjnych  niezbędnych  do 

przebudowy  istniejącej  infrastruktury  kolidującej  z realizacją   Przedmiotu  Zamówienia,  o 

ile nie wskazano w niniejszym dokumencie, że Zamawiający proceduje podpisanie takiej 

umowy; 

e) Wypełnienie warunków zawartych w umowach liniowych (m.in. zawarcie stosownych umów 

dzierżawy oraz pokrycie kosztów dzierżawy na czas prowadzenia robót), wykonanie 

obowiązków wynikających z tych umów związanych z realizacją ich zakresu a określonych jako 

obowiązki Zamawiającego;   

f) Wypełnienie  warunków  zawartych w decyzjach lokalizacyjnych wydanych przez zarządców 

(m.in. uzyskanie zezwolenia zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego oraz pokrycie kosztów 

zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót); 

g) Prowadzenie  w niezbędnych zakresie stałego  monitoringu  geodezyjnego obiektów 

podlegających przebudowie oraz obiektów sąsiadujących;   

h) Zapewnienie nadzorów technicznych prowadzonych przez gestorów sieci (MPWiK, innogy 

Stoen Operator, Orange, Veolia i innych), w tym pokrycie wszelkich kosztów z tym 

związanych; 

i) Opracowanie  dokumentacji warsztatowej w  niezbędnym dla prawidłowej realizacji zakresie 

oraz zatwierdzenie jej zgodnie z wymaganiami Umowy; 

j)  Pozyskanie prawa do dysponowania terenem pod zaplecze budowy (poza tym, które przekazał 

Zamawiający) oraz pokrycie kosztów najmu terenu i innych kosztów z tym związanych (w tym 

czynsze, opłaty administracyjne, podatki itp.); 

k) Prowadzenie dokumentacji warsztatowej i przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 

technologii BIM, rozwiniętymi w propozycjach składanych przez Wykonawcę i 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami szczegółowymi zawartymi w 

SOPZ; 

l) Opracowanie, w porozumieniu z Zamawiającym, szczegółowego projektu warsztatowego BMS 

poprzedzonego szczegółową prezentacją co najmniej 3 przykładowych systemów. System BMS 

powinien być intuicyjny, wizualizacja danych czytelna i umożliwiać obsługę obiektów bez 

konieczności posiadania wysokospecjalistycznej wiedzy technicznej; 

m) Opracowanie szczegółowego projektu warsztatowego pomp ciepła wraz z sondami 

gruntowymi  dla obsługi budynków ADET jako jedynego źródła ciepła i chłodu wraz z 

uwzględnieniem pozostawienia części budynków przewidzianych do rozbiórki w ramach 

realizacji Części B; 

n) Opracowanie projektu linii zasilającej budynki ADET oraz obiektów istniejących od 

planowanych stacji transformatorowych w lokalizacjach tymczasowych; 

o)  Jeżeli okaże się to konieczne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie - opracowanie projektu 

zamiennego zagospodarowania terenu uwzględniającego podział pozwolenia na budowę na 

Części A i B wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na jego realizację, 

opisanych szczegółowo w SOPZ; 

p) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiającym 

zmiany projektowe dla wybranych zamiennych rozwiązań wskazanych SOPZ; Wykonawca 

uwzględni w wynagrodzeniu koszt prac projektowych, ewentualnego uzyskania zamiennych 

decyzji i pozwoleń oraz koszt ich realizacji; 

q) Prowadzenie dokumentacji budowy, korespondencji oraz częściowo spotkań w języku polskim 

oraz spotkań i korespondencji roboczej w języku angielskim; zapewnienie udziału w 
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spotkaniach z przedstawicielami Projektanta osób biegle władających językiem angielskim lub 

zapewnienie tłumacza; 

r) Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania mienia – zgodnie z wymogami Umowy; 

s) Opracowanie instrukcji pożarowej budynków, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

obiektów budowlanych, świadectwa charakterystyki energetycznej oraz innych opracowań  

wymaganych przepisami prawa w tym ustawy prawo budowlane przed uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie; 

t) Opracowanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji użytkowania obiektu 

opisującej działanie i obsługę wszystkich urządzeń, systemów oraz określającej ich warunki 

gwarancji, przeprowadzenie niezbędnych szkoleń służb Zmawiającego przygotowujących do 

przejęcia obiektów do eksploatacji; 

u) Przygotowanie kompletnego zgłoszenia zakończenia robót wraz z uprzednim uzyskaniem 

wszystkich niezbędnych opinii, badań, zgłoszeń, uzgodnień, zaświadczeń i decyzji, dokonanie 

tego zgłoszenia w imieniu Zamawiającego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie dla Części A; 

v) Przekazanie  obiektów budowlanych gotowych  do  funkcjonowania i 

eksploatacji  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem Zamawiającemu (lub w przypadku obiektów 

infrastruktury technicznej innym wskazanym podmiotom) do daty określonej w Umowie; 

w) Przekazanie inwentaryzacji Powykonawczej BIM zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w 

zakresie modelowania informacji o budynku (BIM); 

x) Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny polegający na obecności archeologa w miejscu 

prowadzenia inwestycji, którego zadaniem jest udokumentowanie wszystkich obiektów 

mogących mieć charakter zabytkowy, a także wstrzymanie prac ziemnych i budowlanych w 

przypadku natrafienia na nieruchomy zabytek archeologiczny bądź zabytek ruchomy 

wymagający konsultacji z konserwatorem - czynności nadzorcze niezbędne do wykonania w 

trakcie realizacji Robót budowlanych będą zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) lub 

wynikające z zaleceń, opinii i decyzji wydanych w związku z realizacją Umowy; 

y) Wykonawca zapewni nadzór saperski przez co się rozumie zapewnienie niezbędnego personelu 

dla –  

• przeszkolenia pracowników w zakresie ryzyka ujawnienia przedmiotów wybuchowych 

pochodzenia wojennego podczas robót, 

• warstwowym sprawdzaniu i przeszukiwaniu terenu pod kątem występowania przedmiotów 

wybuchowych w trakcie trwania prac ziemnych 

• ciągłej obserwacji wykonywanych czynności i bezpośrednim uczestnictwie przy pracy 

maszyn, 

• oceny wykrytych przedmiotów pod względem ich zagrożenia i określeniu sposobu ich 

zabezpieczania 

• usuwania ujawnionych przedmiotów wybuchowych. 

z) Wykonawca w ramach wynagrodzenia dokona uprzątnięcia terenu budowy oraz doprowadzi 

pomieszczenia do czystości w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie pracy w rozumieniu 

przepisów BHP 

 

[zastrzeżenie: powyższe wyliczenie obowiązków Wykonawcy nie jest wyczerpujące – wszystkie 

obowiązki Wykonawcy oraz sposób ich realizacji został określony w SOPZ i załącznikach] 

 

2.10. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Umową, zgodnie z Harmonogramem 

Rzeczowo – Finansowym, przepisami prawa, w szczególności znajdującymi zastosowanie do 

Inwestycji oraz Robót, zgodnie z wymaganiami wiedzy technicznej. 

 

2.11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 
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konieczności zmiany istotnych postanowień Umowy. Katalog dopuszczalnych zmian oraz 

sposób ich wprowadzania do Umowy został określony w pkt….. Umowy.  

 

3. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

3.1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art.  632  k.c. w wysokości: ………………. netto, 

plus należny podatek VAT 23 %, tj. ………………. złotych brutto (słownie: 

………………….………………. brutto). Podatek VAT zostanie zapłacony w kwocie należnej 

według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT w terminach i na warunkach opisanych w 

Umowie. 

 

3.2. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania Umowy, w tym również wszelkie koszty 

towarzyszące np. związane z urządzeniem Terenu Budowy i jego likwidacją po zakończeniu 

Robót, doprowadzeniem niezbędnych mediów oraz koszt ich dostawy, zapewnieniem 

warunków bhp i ppoż., odszkodowaniami za szkody powstałe w trakcie wykonywania Robót, 

wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki nienadających się do powtórnego użycia, koszty 

usług saperskich i archeologicznych, koszty przeglądów gwarancyjnych, wszystkie inne, 

niewymienione wyżej koszty ogólne budowy (m.in. w szczególności zagospodarowania, 

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym 

podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy, ubezpieczenia 

Wykonawcy), które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem Umowy oraz przepisami 

technicznymi i prawnymi. 

 

3.3. Wynagrodzenie określone w ust. 3.1. powyżej w okresie realizacji Przedmiotu Umowy podlega 

waloryzacji wyłączenie na zasadach określonych pkt 26 Umowy, zgodnie z p.z.p. 

 

3.4. Wykonawca oświadcza, iż na potrzeby określenia Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3.1., 

przy zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, zapoznał się z wszelkimi 

uwarunkowaniami realizacji Umowy, a także wymaganiami Zamawiającego zawartymi w 

szczególności we wszystkich dokumentach udostępnionych Wykonawcy w trakcie 

postępowania przetargowego. Jednocześnie zapoznał się z opisem przedmiotem zamówienia 

zawartym w Umowie, w tym w SWZ, SOPZ i Dokumentacji Projektowej i oświadcza, iż dany 

opis jest poprawny i wystarczający do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca dokładnie 

przeanalizował Dokumentację Projektową i oświadcza, że jest ona pełna, prawidłowa oraz 

wystarczająca dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy. Ryzyko związane z 

nieuwzględnieniem jakichkolwiek kosztów realizacji Inwestycji lub kosztów związanych z 

realizacją Umowy, obciąża Wykonawcę. 

 

3.5. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet realizacji Umowy. 

 

3.6. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy, ani regulować ich w drodze kompensaty. 

 

3.7. Wykonawca nie może dokonać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, 

których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej 

umowy (art. 509 k.c.). 

 

4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY, KOSZTORYS, PLAN REALIZACJI 

BIM (DOKUMENTY, KTÓRYCH ZATWIERDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

WARUNKUJE WYDANIE TERENU BUDOWY WYKONAWCY) 
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[Harmonogram Rzeczowo-Finansowy] 

 

4.1. W terminie 6 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, zgodnie z którym 

będzie realizowany Przedmiot Umowy.  

4.2. HF-R będzie sporządzony w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie 

uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny 

sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów 

postępu w realizacji Robót. 

4.3. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót 

według działów Specyfikacji poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i 

zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania 

robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie 

asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej 

znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być 

naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, 

z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty 

zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu 

czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni 

przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu 

jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, oraz inne 

okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy. 

4.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na Przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń 

i dostaw na Teren Budowy; 

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i ich progresywnego postępowania; 

c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów 

sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz ich progresywnego 

postępowania; 

d) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, na cały czas trwania 

Umowy. 

4.5. Zamawiający zatwierdzi  HR-F w ciągu 14 Dni Roboczych od daty przedłożenia 

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi mające odniesienie 

do Umowy lub jej integralnych części. Zamawiający ma prawo zgłaszania wiążących uwag do 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

 

4.6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo – 

Finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 4 Dni Roboczych od daty 

otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

4.7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia uwag Wykonawcy lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w pkt 4.5. będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 

Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego.  

4.8. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 

określonym w pkt 4.5. lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego 

niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego Harmonogramu Rzeczowo-

finansowego jest możliwe, HR-F nie będzie mógł zostać i nie zostanie skutecznie zatwierdzony. 
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4.9. Zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego stanowi warunek wydania Terenu 

Budowy. 

4.10. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram Rzeczowo – Finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

4.11. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego, w 

szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 

postępem w realizacji Przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Nadzór Inwestorski 

powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram Rzeczowo-Finansowy jest niezgodny z 

wymaganiami określonymi Umową, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Nadzorowi Inwestorskiemu do 

zatwierdzenia. Jeżeli Nadzór Inwestorski w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania 

projektu zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie zgłosi do niego uwag, 

przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.  

4.12. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 

rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

 

[Kosztorys] 

4.13. W terminie 6 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia kosztorys, sporządzony na podstawie przedmiaru 

sporządzonego przez Zamawiającego metodą szczegółową na podstawie przekazanych 

przedmiarów, o szczegółowości nie mniejszej niż dane przedmiary („Kosztorys”).  

4.14. Zmawiający ma prawo odrzucić dany  Kosztorys i zgłosić uwagi w terminie określonym w 

Umowie, w szczególności jeżeli Kosztorys nie został przygotowany w sposób odpowiadający 

wymaganej szczegółowości lub gdy koszt danej pozycji w znacznym stopniu odbiegają od 

stawek średnio rynkowych. 

4.15. Kosztorys sporządzony będzie w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej 

wyróżnienie poszczególnych jego elementów. 

4.16. Zamawiający zatwierdzi  Kosztorys w ciągu 14 Dni Roboczych od daty przedłożenia 

Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi mające odniesienie do 

Umowy lub jej integralnych części. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie zgłaszania 

wiążących uwag do Kosztorysu. 

4.17. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Kosztorysu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 

Kosztorysu w terminie 4 Dni Roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego 

uwag.  

4.18. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie określonym w pkt 4.16. będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 

Kosztorysu.  

4.19. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 

określonym w pkt 4.17. lub gdy przedłożony Kosztorys będzie w ocenie Zamawiającego 

niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego  Kosztorysu jest możliwe, 

sporządzenie i złożenie takiego Kosztorysu będzie nieskuteczne.  

4.20. Zatwierdzenie Kosztorysu stanowi warunek wydania Terenu Budowy. 

4.21. Wykonawca ma prawo powoływania się na Kosztorys od dnia jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 
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[Plan Realizacji BIM] 

 

4.22. W terminie  10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia Plan Realizacji BIM, spełniający wszystkie założenia 

zawarte w SWZ i SOPZ („Plan Realizacji BIM”). Plan realizacji BIM wyrażał będzie 

precyzyjnie sposób postępowania Wykonawcy i zasady współpracy z Zamawiającym w 

zakresie modelowania informacji o budynku (BIM) i innych mechanizmów cyfryzacji procesu 

inwestycyjnego, w tym wprowadzenia narządzi informatycznych wspomagających ten proces, 

określenia osób odpowiedzialnych za poszczególne zakresy działań, określenia częstotliwości 

wymiany informacji i modeli BIM oraz jakości wytwarzanych opracowań. Na etapie 

opracowania Planu Realizacji BIM, uzgodniona zostanie docelowa jakość modeli BIM w 

odniesieniu do dokładności odwzorowania geometrii oraz wysycenia jej informacją 

alfanumeryczną. Kwestia jakości modeli rozstrzygana będzie w oparciu o modele referencyjne, 

do których dostarczenia Wykonawca będzie zobowiązany.  

4.23. Podczas realizacji kontraktu Plan Realizacji BIM będzie ulegał regularnym rewizjom, co 

kwartał. 

4.24. Zmawiający ma prawo odrzucić Plan Realizacji BIM i zgłosić uwagi, w szczególności jeżeli 

nie został on przygotowany w sposób odpowiadający SWZ i SOPZ, jak również zgodnie z 

należytymi standardami tworzenia tego rodzaju planów dotyczących modelowania informacji 

o budynku i innych mechanizmów cyfryzacji procesu inwestycyjnego. W szczególności 

podstawą odrzucenia Planu Realizacji BIM może być jego niezgodność z założeniami i 

deklaracjami zawartymi przez Wykonawcę we wstępnej wersji Planu Realizacji BIM, 

stanowiącej element oferty Wykonawcy. 

4.25. Zamawiający zatwierdzi  Plan Realizacji BIM w ciągu 14  Dni Roboczych od daty przedłożenia 

Planu Realizacji BIM do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi mające 

odniesienie do Umowy lub jej integralnych części. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie 

zgłaszania wiążących uwag do Planu Realizacji BIM. 

4.26. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Planu Realizacji BIM, Wykonawca 

będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego Planu Realizacji BIM w terminie 4 Dni Roboczych od daty otrzymania 

zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

4.27. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie określonym w pkt 4.24. będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Planu 

Realizacji BIM.  

4.28. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 

określonym w pkt 4.25. lub gdy przedłożony Plan Realizacji BIM  będzie w ocenie 

Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego  Planu 

Realizacji BIM jest możliwe, sporządzenie i złożenie takiego Planu Realizacji BIM będzie 

nieskuteczne, albowiem nie będzie on mógł zostać zatwierdzony. 

4.29. Zatwierdzenie Planu Realizacji BIM, stanowi warunek wydania Terenu Budowy. 

4.30. Wykonawca ma prawo powoływania się na Plan Realizacji BIM od dnia jego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. 

4.31. W przypadku gdy Nadzór Inwestorski powiadomi Wykonawcę, że Plan Realizacji BIM jest 

niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 

projekt zaktualizowanego Planu Realizacji BIM i przedstawi go Nadzorowi Inwestorskiemu do 

zatwierdzenia. Jeżeli Nadzór Inwestorski w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania 

projektu zaktualizowanego Planu Realizacji BIM nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt 

uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego do zaktualizowanego Planu Realizacji BIM, pkt 4.25. – 4.27., stosuje się 
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odpowiednio 

4.32. Zaktualizowany Plan Realizacji BIM  zastępuje dotychczasowy i jest wiążący dla Stron. 

4.33. Powyższą procedurę zatwierdzenia Planu Realizacji BIM stosuje się odpowiednio w przypadku 

cyklicznej (co kwartał) rewizji Planu Realizacji BIM. 

 

5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

5.1. W terminie 10 Dni Roboczych od dnia wydania Wykonawcy Terenu Budowy, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji - Program Zapewnienia Jakości. 

5.2. Program Zapewnienia Jakości będzie w szczególności zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  organizację 

ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość Robót, 

• sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, które ma być 

używane), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

b) część szczegółową opisującą poszczególne Roboty: 

 

• wykaz Urządzeń do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi, 

• rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do załadunku materiałów budowlanych oraz 

sposób ich magazynowania, 

• sposób zapewnienia i ochrony materiałów budowlanych i Urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów budowlanych, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom zapisanym w Dokumentacji Projektowej i SWIORB. 

5.3. Program Zapewnienia Jakości podlega akceptacji przez Nadzór Inwestorski. W przypadku 

braku akceptacji Programu Jakości z uzasadnionych powodów, w szczególności z powodu 

niezgodności z Umową, przepisami prawa budowlanego, wiedzą i dobrą praktyką budowlaną, 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić poprawiony Program Zapewnienia 

Jakości Zamawiającego, zaś dopóki Program Zapewnienia Jakości nie będzie zgodny z 

powyższymi założeniami, Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce. W takim przypadku 

Zamawiającemu - niezależnie od innych środków prawnych - przysługuje kara umowna 

określona w niniejszej Umowie. 

 

6.  DOKUMENTY BUDOWY 

 

6.1. Poza powyżej wymienionymi dokumentami w postaci: (a) Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego; (b) Kosztorysu; (c) Planu Realizacji BIM; (d) Programu Zapewnienia Jakości, 

Wykonawca sporządzi  ponadto we własnym zakresie niżej wymienione opracowania oraz 

uzyska dla nich akceptację Zamawiającego:  

 

a) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),  

b) projekt zabezpieczeń BHP,  
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c) Propozycje Robót dotyczących ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i 

wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników, znajdujących się w strefie 

oddziaływania Robót,  

d) Procedura Przeprowadzania Odbioru Końcowego, Odbioru Ostatecznego, Odbioru 

Pogwarancyjnego; 

e) Procedura zgłaszania i usuwania  Wad,  

f) Dokumentacja  powykonawcza, zgodnie z wymaganiami  SWiORB i przepisami prawa, 

g) inwentaryzację powykonawczą zgodnie z wymaganiami SOPZ, 

h) inne opracowania, odnoszące się do przedmiotu Umowy a których wykonanie wynika z 

przepisów prawa,  

i) instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń zainstalowanych lub wbudowanych w związku z 

Robotami, wraz z ich wykazem.  

 

(wszystkie wymienione powyżej dokumenty lit. a - m, zwane dalej łącznie jako „Dokumenty 

Budowy”) 

 

6.2. Dokumenty Budowy wymienione w pkt 6.1. lit. e – i, zostaną przedstawione do akceptacji 

Nadzorowi Inwestorskiemu w terminie 14 Dni Roboczych od dnia wydania Wykonawcy Terenu 

Budowy. 

 

6.3. Dokumenty Budowy wymienione w pkt 6.1. podlegają akceptacji przez Nadzór Inwestorski. W 

przypadku braku akceptacji z uzasadnionych powodów, w szczególności z powodu ich 

niezgodności z Umową, przepisami prawa budowlanego, lub wiedzą i dobrą praktyką 

budowlaną, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić poprawiony Dokument 

Budowy, zaś dopóki Dokument Budowy nie będzie zgodny z powyższymi założeniami, 

Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce. W takim przypadku Zamawiającemu - niezależnie 

od innych środków prawnych - przysługuje kara umowna, zgodnie z niniejszą Umową. 

 

6.4. Żadne Świadectwo Płatności nie zostanie wystawione ani żaden odbiór nie zostanie skutecznie 

przeprowadzony lub zatwierdzony, dopóki Wykonawca nie przedstawi Nadzorowi 

Inwestorskiemu zasadnie wymaganych na podstawie niniejszej Umowy, Dokumentów 

Budowy.  

 

7. ZASADY ROZLICZEŃ 

 

7.1. Rozliczanie Robót, objętych Przedmiotem Umowy, będzie się odbywało na podstawie: 

 

a) płatności częściowych w oparciu o prawidłowo dostarczone faktury częściowe, 

wystawione pod warunkiem pisemnej akceptacji przez Zamawiającego lub Nadzór 

Inwestorski, wniosku o Przejściowe Świadectwo Płatności i wystawienia 

Przejściowego Świadectwa Płatności, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – 

Finansowym i postanowieniami niniejszej Umowy; 

b) płatności końcowej w oparciu o prawidłowo dostarczoną fakturę końcową, wystawioną 

pod warunkiem pisemnej akceptacji przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski 

wniosku o Końcowe Świadectwo Płatności i wystawienia Końcowego Świadectwa 

Płatności, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym i postanowieniami 

niniejszej Umowy. 

 

7.2. W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzję o wystawieniu i przesłaniu faktury lub innych 

dokumentów zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
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zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) poinformuje pisemnie Zamawiającego o 

tym fakcie z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą wysyłki tych dokumentów. 

 

7.3. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 

Wysokość poszczególnych płatności częściowych na podstawie faktur częściowych 

odpowiadać będzie faktycznemu procentowemu zaawansowaniu Robót. Wykonawca 

uprawniony jest do przedłożenia Zamawiającemu pierwszego wniosku o Przejściowe 

Świadectwo Płatności, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiającego HR-F. 

 

7.4. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca złoży Nadzorowi 

Inwestorskiemu wniosek o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności. Wniosek o wydanie 

Przejściowego Świadectwa Płatności będzie zawierał co najmniej: (a) wartość Robót 

zrealizowanych w poprzednim miesiącu kalendarzowym (zgodnie z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym); (b) procent wykonania całości Robót i Robót zrealizowanych w 

danym miesiącu kalendarzowym; (c) wartości wynikające ze wszystkich wydanych wcześniej 

Przejściowych Świadectw Płatności. Do wniosku o Przejściowe Świadectwo Płatności, 

Wykonawca załączy co najmniej: (a) zestawienie faktur wystawionych przez wszystkich 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców dotyczących Robót stanowiących przedmiot 

wniosku; (b) zestawienie Robót stanowiących przedmiot wniosku, wykonanych przez 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, ze wskazaniem Podwykonawców, ich robót 

oraz wartości ich robót zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, o ile za dane prace 

nie zostały na dzień złożenia wniosku, wystawione faktury; (c) pisemne oświadczenia 

Wykonawcy i Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, że na dzień złożenia wniosku 

dotyczącego dokonania płatności z tytułu robót, o których mowa powyżej, że płatność 

wystawionych za nie faktur, została w całości dokonana.; (d) raport w zakresie osiągniętych 

poziomów recyklingu i transportu materiałów budowlanych (zgodnie z Rozdziałem XII ust. 2 

pkt. 3 SWZ - Zastosowanie kruszyw i betonów pochodzących z recyclingu oraz 

Pozyskiwanie materiałów budowlanych z bliskich źródeł zaopatrzenia); (d) wymagane 

Dokumenty Budowy. 

 

7.5. W przypadku wątpliwości lub rozbieżności dotyczących zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu 

wyjaśnienia tych wątpliwości lub rozbieżności przez Wykonawcę. 

7.6. Wykonawca uprawniony jest do przedłożenia Nadzorowi Inwestorskiemu wniosku o 

Przejściowe Świadectwo Płatności, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiającego HR-F i 

po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wszystkich Dokumentów Budowy, wymaganych od 

Wykonawcy na danym etapie Robót, w dacie składania wniosku o wydanie Przejściowego 

Świadectwa Płatności. 

7.7. Nadzór Inwestorski wyda Przejściowe Świadectwo Płatności, określając kwotę należną na jego 

podstawie Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o wydanie 

Przejściowego Świadectwa Płatności. 

7.8. W przypadku wydania przez Nadzór Inwestorski Przejściowego Świadectwa Płatności, 

Wykonawca nabywa uprawnienie do wystawienia faktury, zgodnie z przedmiotowym 

Przejściowym Świadectwem Płatności. 

7.9. Nadzór Inwestorski nie wyda jednak Przejściowego Świadectwa Płatności, jeśli: (a) wniosek o 

jego wydanie jest niezgodny z Umową; (b) Roboty objęte wnioskiem nie zostały wykonane lub 

zostały wykonane niezgodnie z Umową; (c) Wykonawca nie wykonał lub nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających lub związanych z Umową, pomimo wezwania do należytego 

wykonania lub wykonywania danych obowiązków, zgodnie z Umową. W powyżej 
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wymienionych przypadkach, Nadzór Inwestorski wstrzyma się z wydaniem Przejściowego 

Świadectwa Płatności do czasu zaprzestania lub usunięcia zaistniałych  naruszeń, ewentualnie 

jest uprawniony do wydania Przejściowego Świadectwa Płatności co do części Robót, co do 

których nie zgłasza zastrzeżeń. 

7.10. Nadzór Inwestorski nie wyda ponadto kolejnego Przejściowego Świadectwa Płatności jeżeli 

suma tego świadectwa wcześniej wydanych Przejściowych Świadectw Płatności, przekroczy 

85% Wynagrodzenia Wykonawcy. 

7.11. Pod warunkiem dokonania Odbioru Ostatecznego i podpisania Protokołu Odbioru 

Ostatecznego, Wykonawca powinien przedłożyć Nadzorowi Inwestorskiemu wniosek o 

Końcowe Świadectwo Płatności. Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności, poza 

wymaganiami stawianymi Przejściowym Świadectwom Płatności, będzie zawierał ponadto: (a) 

wartość wszystkich wykonanych Robót zgodnie z Umową; (b) wszelkie inne kwoty, jakie 

Wykonawca uznaje za należne (wraz z dowodami); oraz (c) szacunkową wartość wszelkich 

innych kwot, które Wykonawca uważa za należne, z rozbiciem na poszczególne pozycje (wraz 

z dowodami). Do wniosku o Końcowe Świadectwo Płatności należy dołączyć: (a) Protokół 

Odbioru Końcowego; (b) Protokół Odbioru Ostatecznego. 

 

7.12. Do wydania Końcowego Świadectwa Płatności, wystawienia faktury na jego podstawie, oraz 

dokonania płatności na jego podstawie, stosuje się te same zasady, jak dotyczące Przejściowych 

Świadectw Płatności. 

 

7.13. Zapłata za faktury będzie dokonywana na rachunek bankowy o Wykonawcy wskazany na 

fakturze. 

 

7.14. Wykonawca potwierdza, iż wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze lub w 

niniejszej Umowie lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać 

płatności  jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego. 

 

7.15. Wykonawca potwierdza, iż jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze lub 

innych dokumentach na podstawie, który Zamawiający ma dokonać płatności lub w niniejszej 

umowie zostanie umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia 

Umowy w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku 

od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 106, z późn. zm.) dalej: Wykaz. 

 

7.16. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu 

jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. 

Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości 

poniesionej szkody. 

 

7.17. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia 

rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania 

przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych. 

 

7.18. Zamawiający przy dokonywaniu płatności może zastosować mechanizm podzielonej płatności, 

o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 

r. poz. 106, z późn. zm.). 

 

7.19. W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy 



Załącznik nr 9 do SWZ 

Numer postępowania PP-RB-1/2021 

23 

 

tzn.  jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu 

załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.). 

 

8. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY I ODBIORU ROBÓT 

 

8.1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco: 

 

a) ukończenie Robót składających się na Przedmiot Umowy, których ukończenie jest 

konieczne celem uzyskania przez Inwestycję pozwolenia na użytkowanie nastąpi do 

dnia [_] i będzie przedmiotem Odbioru Końcowego (z zastrzeżeniem ewentualnej  

dopuszczalności wskazania i usuwania Wad Nieistotnych na podstawie Protokołu 

Odbioru Ostatecznego); 

 

b) ukończenie wszystkich Robót składających się na Przedmiot Umowy nastąpi po 

uzyskaniu przez Inwestycje pozwolenia na użytkowanie, przekazaniu dokumentacji 

powykonawczej, przekazaniu Inwentaryzacji Powykonawczej BIM, nie później niż do 

dnia [_] (z zastrzeżeniem ewentualnej dopuszczalności wskazania i usuwania Wad 

Nieistotnych na podstawie Protokołu Odbioru Ostatecznego). 

 

8.2. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót i na własny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej 

i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych do Terenu Budowy, objętych 

oddziaływaniem Inwestycji, dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Terenie Budowy, jak i 

dróg, tras dostępu i urządzeń obcych w otoczeniu Terenu Budowy, których stan może ulec 

pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót. Inwentaryzacja taka zostanie poświadczona 

protokołem przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski i gestorów lub zarządców takich dróg, 

obiektów budowlanych i urządzeń obcych. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt 

utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości objętych oddziaływaniem Robót 

przez cały okres ich trwania. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o zmianę 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub Wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu. 

Wykonawca zobowiązuje się zadbać aby nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy 

gąsienicowe. Ewentualne naprawy uszkodzeń Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny 

koszt. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt w miejscu wyznaczonym 

do tego przez Zamawiającego zaplecze budowy. W zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy, Wykonawca obowiązany jest uzyskać na własny koszt zezwolenie zarządcy drogi na 

zajecie pasa drogowego. 

 

8.3. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą Umową bez Należytej 

Staranności, niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami technicznymi, 

obowiązującymi przepisami prawa, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami, zasadami BHP 

lub sprzecznie z Umową, Zamawiający ma prawo nakazać Wykonawcy prawidłowe 

wykonywanie Umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku, jeśli Wykonawca nie zaprzestanie 

naruszeń w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w 

terminie 30 Dni Roboczych od dnia bezskutecznego upływu terminu zakreślonego przez 

Zamawiającego. W takim przypadku, zastosowanie znajdują równolegle kary umowne 

przewidziane w Umowie.  

 

8.4. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego charakter Siły Wyższej, wszelkie terminy 

przewidziane w Umowie ulegają przedłużeniu o czas, w którym zdarzenia te i usuwanie ich 

skutków uniemożliwiają prowadzenie Robót, objętych Przedmiotem Umowy. Strona dotknięta 
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działaniem Siły Wyższej jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą 

Stronę, pod rygorem utraty prawa powoływania się na okoliczność wystąpienia Siły Wyższej. 

Fakt wystąpienia zdarzenia mającego charakter Siły Wyższej oraz czas niezbędny do usunięcia 

jego skutków, w którym wykonywanie wszelkich Robót jest niemożliwe, zostanie odnotowany 

w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Strony oświadczają, że stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii, 

związane z COVID-19, nie stanowią Siły Wyższej w rozumieniu niniejszej Umowy, o ile nie 

dojdzie do wejścia w życie przepisów, powodujących zakaz prowadzenia prac lub czynności, 

jak stanowiące Przedmiot Niniejszej Umowy. 

 

8.5. Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą Umowę oraz wyrażając zgodę na terminy w 

niej określone, uwzględnił możliwość wpływu na realizację robót typowych dla danych pór 

roku warunków atmosferycznych, a także konieczność dokonania ewentualnych przerw 

lub utrudnień mogących wystąpić w związku z typowymi warunkami atmosferycznymi. 

Wydłużenie terminu realizacji Umowy jest możliwe jedynie z powodu niekorzystnych 

warunków atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu, śniegu itp., 

przekraczających o min. 30% średnie opadów dla danego miesiące ustalone dla okresu ostatnich 

10 lat, oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji 

umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością. Jeśli w takich okolicznościach 

Wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w 

normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w takiej sytuacji termin realizacji 

Umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres czasu. 

 

9. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

9.1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

 

1) Współdziałania z Wykonawcą w celu uzyskania Przedmiotu Umowy spełniającego cele 

określone w Umowie; 

2) Wydania Terenu Budowy, co jest warunkowane uprzednim zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego: (a) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego; (b) Kosztorysu; (c) Planu 

Realizacji BIM; 

3) Przekazania Wykonawcy w terminie do [_] dni od daty zawarcia Umowy: 

a) Dziennika Budowy wraz z prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę,  

b) Punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz terenu przeznaczonego na zaplecze 

budowy; 

 

4) Zapewnienia Wykonawcy dostępu możliwości i korzystania ze źródła energii elektrycznej 

i wody, pozostałych mediów, z tym zastrzeżeniem, że udostępnienie mediów 

warunkowane  jest dokonaniem przyłączy przez Wykonawcę, jak również instalacją 

odpowiednich podliczników. Koszt wykonania przyłączy i podliczników leży po stronie 

Wykonawcy. Koszt poboru wody i energii elektrycznej (odczytywany na podlicznikach) 

od daty protokolarnego przekazania Terenu Budowy obciąża Wykonawcę. Rozliczenie 

kosztów zużycia wody i energii elektrycznej odbywać się będzie według wskazań 

liczników, założonych na koszt Wykonawcy; 

5) Zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego; 

6) Rzetelnej współpracy w związku z odbiorami, wydawaniem Przejściowych Świadectw 

Płatności, Wydaniem Końcowego Świadectwa Płatności; 

7) Zapłaty umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3 Umowy w terminach i na 
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warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

 

10. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

10.1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

1) wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności oraz zgodnie z: 

a) Umową, 

b) Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

c) Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia 

d) Dokumentacją Projektową, 

e) SWiORB 

f) Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,  

g) przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego, ochrony środowiska, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasadami 

najwyższej współczesnej wiedzy technicznej; 

h) prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę i innymi Pozwoleniami 

dotyczącymi Inwestycji; 

 

2) przejęcia Terenu Budowy i przygotowania go do realizacji Przedmiotu Umowy, 

w szczególności odpowiedniego zabezpieczenia terenu, zorganizowania zaplecza 

socjalno-technicznego pracownikom, koniecznych dróg tymczasowych oraz koniecznego 

odwodnienia wykopów itp;  

3) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej i geologicznej Nieruchomości przez 

cały czas trwania Robót i w pełnym zakresie wynikającym z realizacji Przedmiotu 

Umowy; 

4) zapewnienia na własny koszt dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzanie 

ścieków), ciepła  i innych mediów oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów wraz innych 

kosztów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem zaplecza budowy, z 

zastrzeżeniem, że  udostępnienie mediów Wykonawcy przez Zamawiającego 

warunkowane  jest dokonaniem przyłączy przez Wykonawcę, jak również odpowiednich 

podliczników. Koszt wykonania przyłączy i podliczników leży po stronie Wykonawcy. 

Koszt poboru wody i energii elektrycznej (odczytywany na podlicznikach) od daty 

protokolarnego przekazania Terenu Budowy obciąża Wykonawcę. Rozliczenie kosztów 

zużycia wody i energii elektrycznej odbywać się będzie według wskazań liczników, 

założonych na koszt Wykonawcy; 

5) zagospodarowania wszelkich odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 stycznia 2012 r. 

o odpadach (t.j. Dz.U.2019.701 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2019.1396  z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019.2010 z późn. zm.) 

i dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów na potwierdzenie spełnienia 

tych wymogów (karty odpadów), zgodnie z warunkami określnymi w Umowie, w tym 

SWZ i Ofercie Wykonawcy, w szczególności w zakresie realizacji przez Wykonawcę 

planu gospodarki odpadami; 

6) wykonania Przedmiotu Umowy z Materiałów i Urządzeń własnych, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, ochrony przyrody,  

ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego; 

7) poniesienia kosztów związanych z wycinką drzew, w tym kosztów nasadzeń zastępczych 

lub opłat z tytułu zezwolenia na wycinkę; 

8) stałej kontroli stanu BHP na budowie; 
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9) kontroli jakości materiałów, urządzeń i Robót zgodnie z postanowieniami STWiORB i 

Programem Zapewnienia Jakości; 

10) ustanowienia na czas realizacji Robót Kierownika Budowy i kierownika Robót 

(wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej) zgodnie z wymogami SWZ i ofertą. 

Wykonawca zapewnia, że Kierownik Budowy przeznaczy cały swój służbowy czas na 

kierowanie Robotami objętymi niniejszą Umową i będzie odbierał - zgodne z zakresem 

Umowy, Dokumentacją Projektową, zasadami wiedzy technicznej i innymi mającymi 

wpływ na realizację Robót – polecenia od Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego z 

zakresu realizacji Robót. Każdorazowa zmiana Kierownika Budowy lub Kierownika 

Robót wymaga uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego wraz z 

przekazaniem kopii uprawnień budowlanych i kopii przynależności nowego Kierownika 

do właściwej izby samorządu zawodowego, z zastrzeżeniem, że nowe osoby muszą 

posiadać kwalifikacje i uprawnienia wymagane określone w SWZ; 

 

11) umożliwienia Nadzorowi Inwestorskiemu przeprowadzenia pomiarów i badań 

kontrolnych; 

 

12) realizacji zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy; 

 

13) skompletowania i przedłożenia Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy w 

zakresie określonym postanowieniami SWZ w tym SOPZ, Dokumentacji Projektowej i 

STWiORB, w tym w szczególności przedłożenie Zamawiającemu i Nadzorowi 

Inwestorskiemu do akceptacji kart zatwierdzenia Materiału/Urządzenia przed 

wbudowaniem Materiałów lub Urządzeń;  

14) uzyskanie własnym staraniem w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3.1. 

Umowy wszystkich zezwoleń, licencji, świadectw, badań, aprobat, deklaracji, 

certyfikatów etc. dla materiałów i urządzeń koniecznych do wykonania Przedmiotu 

Umowy; 

15) uzyskanie wszelkich wymaganych zgód, uzgodnień i zezwoleń koniecznych dla 

wykonania Przedmiotu Umowy, w tym również na skutek wygaśnięcia lub 

dezaktualizacji takich dokumentów pozyskanych wcześniej przez Zamawiającego; 

16) utrzymania ładu i porządku na Terenie Budowy, a ponadto wykonania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz SOPZ estetycznego, nie odbijającego światła 

ogrodzenia Terenu Budowy, a po zakończeniu Robót usunięcie poza Teren Budowy 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego Terenu Budowy 

czystego i nadającego się do użytkowania (dane zobowiązanie będzie wykonane z 

najwyższą dbałością i starannością); 

17) zagospodarowania i zabezpieczenia na własny koszt Terenu Budowy oraz zaplecza 

budowy dla potrzeb własnych i przeprowadzanych narad w okresie realizacji Inwestycji 

tj. od przekazania Terenu Budowy do Odbioru Końcowego, zgodnie z przepisami prawa 

oraz Umową, a w szczególności: 

a) zabezpieczenia stałego dozoru Terenu Budowy i jego zaplecza;  

b) zapewnienia pracownikom biorącym udział w realizacji Inwestycji jednolitej 

odzieży ochronnej, zgodnej z wymogami SOPZ, wymaganiami BHP i jednocześnie 

umożliwiającej identyfikację pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy, Nadzoru 

Inwestorskiego, gości; 

c) zapewnienia odzieży ochronnej i kasków zgodnych z wymaganiami BHP 

przedstawicielom Zamawiającego i organów kontrolujących realizację Przedmiotu 

Umowy, przebywającym czasowo na Terenie Budowy, zgodnie z SOPZ; 
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d) wykonania na własny koszt oświetlenia Terenu Budowy, zaplecza Terenu Budowy, 

oraz pomieszczeń pozwalających na prowadzenie narad koordynacyjnych; 

e) wykonania innych działań określonych w SOPZ. 

 

18) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość Robót lub termin zakończenia Robót, w 

szczególności o istotnych ryzykach mogących zakłócić prawidłową i terminową 

realizacje Robót; 

19) niezwłocznego informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o zaistniałych 

na Terenie Budowy kontrolach i wypadkach, jednak nie później niż w ciągu 12 

(dwunastu) godzin od ich wystąpienia; 

20) opracowania i przekazania lub przekazania do zatwierdzenia wszystkich wymaganych  

Dokumentów Budowy; 

21) opracowania procedur odbiorowych Przedmiotu Umowy oraz scenariuszy testowych dla 

wszystkich Systemów i Urządzeń z udziałem Nadzoru Autorskiego, Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego; 

22) przygotowania Inwestycji oraz udział w obowiązkowej kontroli budowy związanej 

z wydaniem pozwolenia na użytkowanie Inwestycji w tym w kontrolach 

przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną; 

23) wykonania w ramach Wynagrodzenia Robót, których realizacja stała się konieczna w 

trakcie procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji;  

24) przestrzegania i wykonywania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją 

niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego, w tym ze strony Nadzoru Inwestorskiego; 

25) wykonania dokumentacji warsztatowej i ewentualnych uszczegółowień Dokumentacji 

Projektowej niezbędnej do realizacji robót; 

26) wykonania wszystkich czynności określonych w SWZ, SOPZ, a także nie 

przewidzianych wprost w Umowie, koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, 

Odbioru Końcowego i Ostatecznego; 

27) dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia Robót lub złożenie wniosku o wydanie 

decyzji pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, zakończonego uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;  

32) Przekazania Zamawiającemu w momencie zgłoszenia do Odbioru Końcowego (pod 

rygorem odmowy przystąpienia do Odbioru Końcowego przez Zamawiającego) pełnej 

Dokumentacji Powykonawczej w pięciu egzemplarzach papierowych oraz w trzech 

egzemplarzach w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD pełnej wersji dokumentacji w 

jakości umoliwiającej druk, a mianowicie:  

- pliki rysunkowe: z rozszerzeniem .dwg i .pdf, 

- pliki graficzne: z rozszerzeniem .jpg i .pdf, 

- pliki tekstowe: z rozszerzeniem .doc i .pdf, 

- arkusze kalkulacyjne: z rozszerzeniem .xls i .pdf. 

Niniejsza ilość nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnień lub zatwierdzenia. 

Dokumentacja Powykonawcza w wersji elektronicznej musi być spójna z wersją 

papierową i sformatowana do wydruku. 

Dokumentacja powykonawcza, w myśl przepisów ustawy z dnia 07/07/1994 r. Prawo 

budowlane, musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności: 
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a) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach z naniesionymi 

zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego 

rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy, 

Projektanta oraz inspektora nadzoru branży, której ta część dokumentacji dotyczy); 

b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do właściwego zasobu 

geodezyjnego, w tym w wersji zgodnej z platformą GIS, 

c) wersję elektroniczną Mapy Powykonawczej obiektów/sieci w układzie 

współrzędnych płaskich 2000 oraz w układzie wysokościowym Kronsztadt’86, w 

postaci pliku DWG, DGN lub DXF. Wykaz współrzędnych punktów 

charakterystycznych obiektów/sieci wraz z rzędnymi wysokościowymi (jeżeli 

dotyczy) w postaci pliku tekstowego; każda sieć/obiekt winien znajdować się na 

osobnej warstwie, 

d) dziennik budowy, 

e) instrukcje techniczne, gwarancje urządzeń, dokumentacje DTR, itp., 

f) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego; 

g) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty (w przypadku 

dokumentu przedstawionego w kopii – poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez kierownika budowy.  

 

33) Przekazania w momencie Odbioru Ostatecznego nieprzekazanych wcześniej Dokumentów 

Budowy - miedzy innymi - Inwentaryzacji Powykonawczej BIM (pod rygorem odmowy 

przystąpienia do Odbioru Ostatecznego przez Zamawiającego); 

 

10.2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, doświadczenie, wiedzę, środki (w 

tym finansowe), sprzęt i doświadczenie zawodowe do wykonania prac objętych Przedmiotem 

Umowy. 

 

10.3. Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt, potrzebny do wykonania Umowy, właściwy 

nadzór wykonawczy, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wszelkie niezbędne 

materiały, dopuszczone do obrotu gospodarczego i posiadające wymagane prawem atesty, 

certyfikaty, deklaracje zgodności i spełniające obowiązujące normy i aprobaty techniczne. 

10.4. Wykonawca uprawniony jest do wykorzystania przy wykonywaniu Robót Materiałów 

i urządzeń równoważnych na warunkach określonych w SIWZ i OPZ, po uzyskaniu Zgody 

Zamawiającego.  

10.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

powstałe z jego przyczyny podczas realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

11. UZGODNIENIA 

 

11.1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania z Zamawiającym wszelkich uzgodnień 

niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy.  

 

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

 

12.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

powstałe z jego przyczyny podczas realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

12.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania 
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Podwykonawców lub innych osób, z którymi współpracuje przy wykonywaniu Umowy. 

 

13. PERSONEL WYKONAWCY 

 

13.1. Wykonawca zapewni cały niezbędny specjalistyczny personel celem wykonania swoich 

obowiązków wynikających z Umowy w szczególności wymagany w SWZ oraz wskazany w 

Ofercie Wykonawcy. Personel Wykonawcy będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, 

uprawnienia i doświadczenie, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa i postanowień SWZ w tym zakresie.  

13.2. Wykonawca skieruje do wykonania Umowy personel wskazany na etapie postępowania 

przetargowego, zapewni również wykonywanie przez te wskazane osoby realizację czynności 

powierzonych im zgodnie z oświadczeniem. 

13.3. Wykonawca zapewnieni, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji 

Umowy posiadały wymagane badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa, a także, aby były one wyposażone w wymagane środki ochrony osobistej, w 

tym hełmy, ubrania ochronne jak również odpowiednie narzędzia, o ile jest to wymagane 

przepisami prawa. 

13.4. Dni i godziny pracy personelu Wykonawcy będą zgodne z postanowieniami Umowy oraz z 

obowiązującym prawem, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego i HR-F. Wykonawca o ile 

zajdzie taka potrzeba, ma obowiązek dostosowania godzin pracy personelu ze względu na 

kalendarz imprez i wydarzeń realizowanych na terenach sąsiadujących z Terenem Budowy. 

Nadzór Inwestorski poinformuje Wykonawcę o takich okolicznościach w terminie 

umożliwiającym dokonanie zmian w organizacji pracy personelu oraz realizacji Robót. 

Wykonawca nie będzie się powoływał na utrudnienia w realizacji Przedmiotu Umowy 

wnikające z tych okoliczności. 

13.5. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie 

Wykonawcy bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku, gdy 

zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy, 

proponowana nowa osoba musi posiadać co najmniej kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze 

niż doświadczenie będące podstawą do oceny ofert i określone w SWZ. 

13.6. Każdorazowo zmiana taka będzie wymagać uzasadnienia przez Wykonawcę. Zamawiający ma 

w szczególności prawo odmówić zgody na zmianę w sytuacji gdy dotychczasowe 

doświadczenie danego członka zespołu Wykonawcy uzyskane w stosunku do Robót ma istotne 

znaczenie dla ich dalszej należytej realizacji ze względu na ich ciągłość i charakter, a także w 

sytuacjach gdy zmiana w składzie zespołu Wykonawcy byłaby podyktowana wyłącznie 

czynnikami nieobiektywnymi, w tym przykładowo przeniesieniem danego członka zespołu  

Wykonawcy na inne zadanie inwestycyjne. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość 

odrzucenia danej kandydatury ze względów na opinie własną o danym kandydacie na podstawie 

informacji innych niż przekazane przez Wykonawcę, w szczególności zebrane opinie z zakresu 

realizacji innych inwestycji przez dana osobę. W takim przypadku Zamawiający w terminie na 

akceptację zmiany, przedstawi pisemne uzasadnienie w niniejszym zakresie, wyznaczając 

Wykonawcy minimum 3 - dniowy termin na przedstawienie kontrargumentów umożliwiających 

ewentualną akceptację wskazanej osoby na daną funkcję. Zamawiający w terminie 2 dni dokona 

oceny informacji przedstawionych przez Wykonawcę i poinformuje o odrzuceniu lub akceptacji 

proponowanej zmiany personelu. 

13.7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zmianę personelu wraz 

z dokumentacją jednoznacznie potwierdzającą, że proponowana osoba posiada wymagane 

kwalifikacje i uprawnienia, zaakceptuje lub odrzuci wniosek, przedstawiając w tym zakresie 

opinię na piśmie. 
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13.8. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zaproponować w terminie 15 dni od dnia, 

kiedy Wykonawca zdobył wiedzę co do poniższych okoliczności, zastępstwo w stosunku do 

personelu wskazanego w Ofercie  Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub wypadku; 

b) utraty uprawnień do wykonywania zawodu; 

c) jeżeli zastępstwo jest konieczne z innych przyczyn niż wymienione w lit. a) lub b) powyżej 

– wraz z podaniem przyczyny zastępstwa. 

13.9. Na czas akceptacji przez Zamawiającego przedmiotowej zmiany personelu, lecz na okres nie 

dłuższy niż 1 miesiąc, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do realizacji personel tymczasowy. 

Wszelkie ryzyka związane z brakiem personelu o wymaganych kwalifikacjach ponosi 

Wykonawca.  

13.10. Zamawiający może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem na piśmie o zmianę którejkolwiek 

osoby z personelu Wykonawcy, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

dokonać zmiany personelu wskazanego przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od złożenia 

wniosku Zamawiającego. 

13.11. Zamawiający jest w każdym czasie uprawniony do zażądania od Wykonawcy przedstawienia 

dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu 

Wykonawcy zaangażowanych przy realizacji Robót. Wykonawca przedłoży odpowiednie 

dokumenty w terminie do 14 dni od przekazania żądania. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

będzie w stanie wykazać odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia wymaganych dla danego 

członka zespołu Generalnego Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do zażądania 

odpowiedniego zastępstwa w postaci osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie.   

13.12. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy 

bądź innego członka personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

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

wykonania Przedmiotu Umowy. 

13.13. Zmiana personelu Wykonawcy na zasadach określonych powyżej nie stanowi zmiany Umowy. 

 

 

14. ZATRUDNIANIE NA UMOWĘ O PRACĘ  

 

14.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do p.z.p., aby osoby wykonujące wskazane 

poniżej czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy były zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 917 z późn. zm.), a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub 

przez pracodawcę lub za porozumieniem stron, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej niżej wymienione 

czynności: 

a) bezpośrednio związane z wykonywaniem Robót czyli tzw. pracownicy wykonujący 

na budowie prace ogólnobudowlane w szczególności prace budowalne dotyczące 

konstrukcji, architektury, nawierzchni drogowej, robót sanitarnych, robót 

teletechnicznych oraz robót elektrycznych, 

b) związane z operowaniem maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do 

wykonywania Robót, 

c) związane z montażem konstrukcji stalowej lub żelbetonowej. 

 

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców biorących udział w realizacji Przedmiotu 

Umowy. 
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14.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający na podstawie art. 438 ust. 2 p.z.p. uprawniony 

jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy co do spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt 14.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do: 

a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień i dokumentów w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

14.3. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji 

Umowy wskazane w ust. 14.1. czynności, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 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  lub Podwykonawcy. 

 

14.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 14.1. czynności, po złożeniu wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy: 

a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopii umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (tj. w szczególności bez adresów i numerów PESEL pracowników). Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zwarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlegają anonimizacji. 

 

14.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z ust. 14.3 i 14.4 bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać 

spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 14.1 będzie traktowane jako niewypełnienie 
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obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

 

14.6. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 14.1. na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną zgodnie z Umową za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania 

prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy. Kara może być nakładana wielokrotnie z powodu tej samej osoby, jeżeli Zamawiający 

podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę. 

 

14.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 

14.1. przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W przypadku 

uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 14.1., 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna zgodnie z  Umową każde uniemożliwienie 

przeprowadzenia takiej kontroli.  

 

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

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenia kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

15.  NADZÓR I KONTORLA  

 

15.1. Na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca udzieli pisemnej informacji na temat 

wykonywania Umowy i Robót, w tym w szczególności informacji o postępie Robót, 

określającej stan realizacji Robót w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, w tym 

rzetelnego wskazania na potencjalne ryzyka i zagrożenia terminowej realizacji Robót lub 

mogących prowadzić do zmiany Wynagrodzenia („Raport”). Nadzór Inwestorski nie będzie 

żądał przedstawienia Raportów częściej niż raz w miesiącu. 

 

15.2. Niezależnie od uprawnienia do żądania przedstawiania Raportów, Zamawiający ma prawo 

kontrolować, w każdym czasie przy pomocy upoważnionych przez siebie osób, sposób 

wykonywania Robót. W celu wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, Nadzór 

Inwestorski uzgodni z Wykonawcą, terminy przeglądu wykonanych Robót i cyklicznych narad 

koordynacyjnych na Terenie Budowy („Narady Koordynacyjne”). Wykonawca zapewni i 

udostępni odpowiednie pomieszczenie w zapleczu budowy dla Narad Koordynacyjnych, o 

których mowa powyżej. 

 

15.3. Nadzór Inwestorski jest uprawniony do zwoływania Narad Koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. 

Ustala się, że narady będą odbywały się co najmniej raz w tygodniu lub częściej w miarę 

konieczności.  

15.4. Celem Narad Koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania Robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu Robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

 

15.5. Kierownik Budowy oraz odpowiedni kierownicy Robót są zobowiązani uczestniczyć w 

Naradach Koordynacyjnych. 

 

15.6. Nadzór Inwestorski informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników Narady 

Koordynacyjnej o terminie i miejscu narady (chyba, że uzgodniono stały harmonogram i stałe 

miejsce narad), prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a ustalenia otrzymują wszystkie 

osoby zaproszone na naradę. 
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15.7. Do ustaleń zapisanych w protokole Narady Koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  

w ciągu 3 Dni Roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa 

się za wiążące. 

 

15.8. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobach  wykonujących funkcje w ramach Nadzoru 

Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, oraz pozostałych osobach pełniących nadzór lub 

kontrolę nad realizacją Przedmiotu Umowy najpóźniej do dnia przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy, przekazują wszelkie konieczne dane kontaktowe (e – mail, tel.), pozwalające na 

należyte współdziałanie Stron. 

 

15.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób, o których mowa powyżej. 

 

15.10. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: 

 

Pan …………………  tel. kontaktowy ……………………., e-mail: 

……………………. 

 

16. ODBIORY 

 

16.1. Na podstawie niniejszej Umowy, dokonane zostaną następujące odbiory: 

 

a) Odbiór Końcowy; 

b) Odbiór Ostateczny; 

c) Odbiór Pogwarancyjny; 

 

16.2. Przed zgłoszeniem do odbioru, Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami próby lub 

sprawdzenia techniczne. O terminie tych prób i sprawdzeń Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy, nie później niż na 3 (trzy) 

Dni Robocze przed terminem wyznaczonym dla ich przeprowadzenia. 

16.3. Osiągnięcie gotowości do odbioru, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie/e-mailem na 

nie mniej niż 7 dni przed planowanym terminem zakończenia prac pozwalających na ich 

zgłoszenie do danego odbioru. 

16.4. Nadzór Inwestorski w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą, wyznacza terminy: (a) 

Odbioru Końcowego; (b) Odbioru Ostatecznego; (c) Odbioru Pogwarancyjnego. 

16.5. Jeśli w toku czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy 

nie osiągnął  gotowości do odbioru z powodu niezakończenia lub nienależytego wykonania 

Robót, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, wyznaczając kolejny termin 

przeprowadzenia czynności. 

16.6. Jeśli w toku czynności odbioru, zostaną stwierdzone: 

a) Istotne Wady dające się usunąć, to Zamawiający może nie dokonać odbioru, 

wyznaczając jednocześnie odpowiedni czas na ich usunięcie,  

b) Nieistotne Wady dające się usunąć, to Zamawiający może dokonać odbioru, 

wyznaczając jednocześnie odpowiedni czas na ich usunięcie, 

c) Nieistotne Wady nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy; Zamawiający w każdym takim 

przypadku ustali wysokość obniżenia wynagrodzenia, uwzględniając m. in.: rodzaj 

Wady i jej wpływ na wygląd i korzystanie z Przedmiotu Umowy, zawiadamiając o 

tym Wykonawcę, 

d) Istotne Wady niedające się usunąć, Zamawiający może odstąpić od Umowy z 

zachowaniem prawa do żądania kar umownych lub żądać wykonania części 

Przedmiotu Umowy dotkniętego Istotnymi Wadami lub Wadami nie dającymi się 

usunąć po raz drugi. 
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16.7. Za Wady nie uznaje się niedokończenia któregokolwiek z  elementów wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy. W tym przypadku kary umowne będą naliczane jak za zwłokę w 

wykonaniu całości Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 

16.8. Usunięcie Wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  

16.9. Zamawiający może we własnym zakresie usunąć - w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt - 

Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, jak również może zlecić podmiotowi trzeciemu 

usunięcie Wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16.10. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów (Odbioru Końcowego, Odbioru Ostatecznego, 

Odbioru Pogwarancyjnego) będą spisywane protokoły zawierające wszelkie ustalenia Stron, tj. 

uwagi dotyczące jakości wykonanych Robót, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych Wad. Protokoły odbioru winny być podpisane przez umocowanych 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, Nadzór Inwestorski. 

16.11. Zamawiający może przeprowadzić specjalną kontrolę jakości Robót lub inne badania mające 

na celu zapewnienie wymaganej jakości Robót. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości 

Robót lub użytych Materiałów na podstawie badań zleconych przez Zamawiającego, 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami tych badań.  

16.12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed terminem odbioru wszystkie wymagane 

Dokumenty Budowy, oraz wszystkie wymagane na podstawie prawa polskiego dokumenty, a 

zwłaszcza: atesty, certyfikaty i instrukcje w języku polskim.  

 

16.13. Przed przystąpieniem do Odbioru Końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie w 

szczególności do: 

a) zakończenia Robót i przeprowadzenia z pozytywnym wynikiem wymaganych prób 

i testów, co Kierownik Budowy potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy; 

b) przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej 

w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji papierowej i po 4 (cztery) egzemplarze 

w wersji elektronicznej; 

c) przekazania wymaganych na dany moment Dokumentów Budowy; 

d) dokładnego uprzątnięcia Terenu Budowy, w tym w szczególności doprowadzenia do 

stanu w którym żadne zanieczyszczenia nie będą utrudniały wizualnej oceny 

wykonanych Robót i ich jakości; 

 

16.14. Przed przystąpieniem do Odbioru Ostatecznego, konieczne jest (poza wcześniejszym 

podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego), w szczególności : 

 

a) Przeprowadzenie w należytym standardzie szkolenia kadry Zamawiającego w 

kierunku optymalizacji procesów zarządczych z wykorzystaniem modeli BIM 

(szkolenie przewidziane dla 10 osób, minimum 6 godzin szkolenia). 

b) uzyskanie przez Inwestycję pozwolenia na użytkowanie; 

c) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wymaganej 

przepisami prawa budowlanego, przekazanie wszystkich Dokumentów Budowy, 

przekazanie Inwentaryzacji Powykonawczej BIM, 

d) dokładne (definitywne) uprzątnięcie Terenu Budowy 

 

16.15. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorczych, jeżeli Inspektor Nadzoru nie zakwestionuje 

gotowości Robót i dokumentacji do Odbioru Końcowego w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia 

doręczenia Zamawiającemu  zgłoszenia, o którym mowa w [_]. 

16.16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru prac, które nie są zgodne z Umową, 

Dokumentacją Projektową, normami lub przepisami budowlanymi, bądź zawierają Wady, 

Nadzór Inwestorski powstrzyma się od potwierdzenia gotowości robót do odbioru do czasu 

wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową lub usunięcia Wad przez Wykonawcę. 
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16.17. Wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Ostatecznego przez Zamawiającego, rozpoczyna się 

okres rękojmi i gwarancji jakości.  

 

17. PODWYKONAWCY 

 

17.1. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do tej części Przedmiotu Umowy, która 

zostanie powierzona Podwykonawcom.  Przed przystąpieniem do realizacji Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw, danych kontaktowych i przedstawicieli 

Podwykonawców – jeżeli są znani. 

17.2. Wykonanie części Umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak 

za własne działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania. W szczególności Wykonawca 

ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawy - Prawo 

budowlane oraz przepisami art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego. 

17.3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany) celem 

akceptacji przez Zamawiającego, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z przekazanym projektem umowy. 

17.4. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są roboty 

budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 

(licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego) nie zgłosi w 

formie pisemnej lub e – mail zastrzeżeń – w zakresie art. 464 ust. 3 p.z.p. - oznacza to, że wyraził 

zgodę na jej zawarcie i akceptuje treść projektu umowy. 

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

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

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

zawarcia (wraz z tłumaczeniem w przypadku umów sporządzonych w języku obcym). 

17.6. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności: 

a) zakres powierzonej do wykonania części Przedmiotu Umowy, 

b) kwotę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy – nie wyższą 

niż wycena danej pozycji w Kosztorysie, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na 

wyższą wycenę, 

c) termin wykonania powierzonej części Robót (Przedmiotu Umowy), 

d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, 

e) termin płatności wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

f) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie części 

Przedmiotu Umowy,  

g) postanowienia dotyczące zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z 

tytułu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 439 ust. 5 p.z.p. 

 

17.7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego 

wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę,  
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b) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy 

c) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych i 

warunków zapłaty wynagrodzenia w sposób mniej korzystny niż przewidziane w 

niniejszej Umowie. 

 

17.8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

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

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

17.9. Wykonawca, w terminie do 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego, ma obowiązek 

doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku określonym w ust. 17.7. - 

17.8. oraz - na wezwanie Zamawiającego - w przypadku przedłożenia umowy 

o podwykonawstwo, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku. 

17.10. W przypadku jeżeli umowa z Podwykonawcą przewiduje zabezpieczenie w formie kaucji 

gwarancyjnej tworzonej z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, postanowienia umowy 

będą stanowiły, iż dokonywane na poczet utworzenia kaucji gwarancyjnej potrącenia z 

wynagrodzenia Podwykonawcy skutkują umorzeniem roszczenia o zapłatę wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, a Podwykonawcy przysługuje 

jedynie roszczenie o zwrot kaucji gwarancyjnej od Wykonawcy. 

17.11. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 

dnia jej otrzymania, w przypadkach, o których mowa w art. 464 ust. 3 p.z.p. Niezgłoszenie w 

w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.    

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

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 17.13. 

17.13. Obowiązek, o którym mowa w ust. 17.12. powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej 

umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

17.14. Jeżeli termin zapłaty w umowie, o której mowa w ust. 17.12. będzie dłuższy niż określony w 

ust. 17.8. wówczas Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie do doprowadzenia 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej  określonej Umowie.  

17.15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą bez 

wymaganej Zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie 

Wykonawcę. 

17.16. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować 

z Podwykonawcy, bądź wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie, 

z zachowaniem wymogów wskazanych w ust. 17.2 - 17.15 

17.17. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 i nast. p.z.p., w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 tej ustawy, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
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niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17.18. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części Przedmiotu Umowy 

Podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.  

17.19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

17.20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17.19. 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. 

17.21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17.22. Przed dokonaniem zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia żądania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

17.23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, podważających zasadność bezpośredniej 

zapłaty, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

 

17.24. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej 

do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17.25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczących bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

stosuje się przepisy p.z.p. 

17.26. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu Budowy 

Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

17.27. Podwykonawca musi dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 

wykonanie podzlecanej części Przedmiotu Umowy. 

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

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 

osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca niezwłocznie - na żądanie Zamawiającego - usunie z Terenu 
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Budowy Podwykonawcę, jeżeli działania Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

17.29. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie udzieli mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

17.30. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość, terminowość 

oraz bezpieczeństwo robót budowlanych, objętych Przedmiotem Umowy, wykonywanych 

przez Podwykonawców. 

17.31. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

powstałe podczas realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawców. 

17.32. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Podwykonawcom prowadzącym jednoosobową 

działalność gospodarczą (CEIDG) klauzulę informacyjną RODO, której treść stanowi 

Załącznik [_] do Umowy. 

 

18. GWARANCJA JAKOŚCI  

 

18.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  5 – letniej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy od 

chwili popisania Protokołu Odbioru Ostatecznego, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do 

elementów budowlanych, a w przypadku wyposażenia w szczególności urządzeń 

mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i systemów okres gwarancji będzie adekwatny 

do okresu na jaki gwarancji udziela producent/dostawca, jednakże nie krótszy niż 5 – letni od 

podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego, oraz z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca udziela 

gwarancji na Roboty realizowane w pasach drogowych na okres nie krótszy niż wynika z 

warunków określonych przez odpowiednich zarządców dróg, nie krótszy niż 24 miesięcy 

(„Okres Gwarancji”). 

 

18.2. W ramach niniejszej gwarancji jakości Wykonawca w szczególności zapewnia Zamawiającego, 

że Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z Umową oraz załącznikami do niej, 

obowiązującymi przepisami prawa i z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz, że nadaje się do pełnego użytku zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja 

jakości dotyczy również wad ukrytych Przedmiotu Umowy. Niniejsza Umowa stanowi 

oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 par. 1 kodeksu cywilnego. Niniejsza 

gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady ani innych środków prawnych. Zakres 

terytorialny niniejszej gwarancji: Rzeczpospolita Polska. Udzielona gwarancja jakości ulega 

automatycznie przedłużeniu o okres pomiędzy powiadomieniem o wystąpieniu Wad, a ich 

usunięciem. 

 

18.3. Odbiór  Pogwarancyjny odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, nie 

wcześniej niż  na  jeden miesiąc i nie później niż na 14 dni przed upływem okresu ważności 

gwarancji jakości. Z tego odbioru sporządzony będzie Protokół Odbioru Pogwarancyjnego.  

 

18.4. W przypadku stwierdzenia w  Okresie Gwarancji istnienia  Wady obciążającej Wykonawcę, 

Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin umożliwiający techniczne jej 

usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokołem odbioru. Zamawiający nie ponosi żadnych 

kosztów napraw ani usuwania Wad, w tym kosztów dojazdu serwisu, obowiązkowych 

przeglądów okresowych, wymiany części, materiałów potrzebnych wykonania naprawy lub 

przeglądu i innych kosztów związanych z czynnościami i okolicznościami warunkującymi 

utrzymanie gwarancji. 

 

18.5. W przypadku nie usunięcia Wady przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
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terminie, Zamawiający może – wedle swego wyboru – samodzielnie Wadę usunąć lub zlecić 

usunięcie Wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia Wady 

przez podmiot trzeci może zostać pokryty z ustanowionego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w niniejszej Umowie. Wykonanie zastępcze, o 

którym mowa w niniejszym ustępie nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień z 

tytułu gwarancji jakości, rękojmi, oraz innych środków prawnych. 

 

18.6. Szczegółowe postanowienia dotyczące usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach 

Okresu Gwarancji, w tym przeglądów gwarancyjnych, procedur zgłaszania i usuwania wad i 

usterek – określa dokument Gwarancja Jakości, stanowiący załącznik do niniejszej Umowy. 

 

19. RĘKOJMIA 

 

19.1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie ograniczają jego uprawnień z tytułu 

rękojmi, przewidzianych w Kodeksie cywilnym, a gdy Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za istnienie Wady, także uprawnień odszkodowawczych Zamawiającego.  

19.2. Okres rękojmi w stosunku do Robót oraz elementów wchodzących w zakres całości Przedmiotu 

Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego i kończy się po 5  

latach od tej daty („Okres Rękojmi”). 

19.3. Jeżeli wystąpienie Wady, w tym jej usuwanie, spowoduje konieczność wyłączenia danego 

elementu Umowy z eksploatacji, okres rękojmi dla takiego elementu Umowy ulega 

odpowiedniemu przedłużeniu o czas takiej przerwy. 

19.4. W Okresie Rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego w 

terminie 7 dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zgłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji lub 

zawieszeniu działalności. Niezawiadomienie w tym terminie o zaistnieniu powyższych zdarzeń – 

o ile uniemożliwi lub utrudni Zamawiającemu dochodzenie swych uprawnień z tytułu rękojmi - 

spowoduje skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

przepadek części Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, przeznaczonego na pokrycie 

roszczeń z tytułu Rękojmi. 

19.5. W razie wypowiedzenia, rozwiązania  lub  odstąpienia  od  Umowy,  rękojmia  obowiązuje w 

zakresie wykonanych  i odebranych Robót i elementów Przedmiotu Umowy, a    Wykonawca 

nie może się uwolnić od  odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  powołując  się  na  ingerencję  

podmiotów  trzecich w wykonane  przez  niego  Roboty.  W takim przypadku  okres  rękojmi  

rozpoczyna  bieg  od  dnia podpisania protokołu odbioru Robót poprzedzającego zejście 

Wykonawcy z Terenu  Budowy. 

 

20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

20.1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w Dniu Udzielenia Zamówienia wnieść 

zabezpieczenie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 

całkowitej podanej w Ofercie Wykonawcy, tj. kwotę ……………………. złotych słownie: 

……………………………………………….. 

 

20.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 

109, poz. 1158 ze zm.). 

 

20.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 

450 ust. 2 Ustawy. 

 

20.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w SWZ. Zabezpieczenie zostanie 

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

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

20.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniądz, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego oryginał dokumentu potwierdzającego 

ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego.   

20.6. Ponadto w przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji –  gwarancja 

ta musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego.  

20.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści projektu ww. dokumentu. 

20.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną z form wskazanych w art. 450 ust. 1 p.z.p. z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszania jego wartości i pod warunkiem uprzedniego 

zaakceptowania jego treści przez Zamawiającego. 

20.9. W przypadku, gdy zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, do przedłużenia ważności 

zabezpieczenia aż do czasu, w którym Zamawiający będzie zobowiązany do jego zwrotu, tj. w 

terminach określonym w ust. 20.12 i 20.13. Przedłużanie zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy będzie następowało z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

 

20.10. Nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy daje prawo Zamawiającemu, 

do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kar 

umownych. 

20.11. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy, a także roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady. Wartość zabezpieczenia może zostać wykorzystana 

w szczególności na poczet kar umownych przysługujących Zamawiającemu, na co Wykonawca 

wyraża bezwarunkową zgodę.  

 

20.12. Część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty wymienionej w ust. 20.1. Zamawiający zwróci 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dokonania Odbioru Ostatecznego, lub w przypadku 

dokonania Odbioru Ostatecznego stwierdzającego Wady  - w terminie 30 dni od dnia usunięcia 

ostatniej ze stwierdzonych Wad. 

20.13. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni 

po upływie Okresu Rękojmi. 

 

21. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

21.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących okolicznościach: 
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a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy, 

b) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa 

ta trwa dłużej niż 30 dni, 

c) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne prace wadliwie, niezgodnie 

z warunkami Umowy, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje 

na polecenia Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego oraz nie usuwa naruszeń 

Umowy w terminie mu wyznaczonym przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski 

na piśmie, 

d) jeżeli Wykonawca jest opóźniony w realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, iż nie 

jest prawdopodobne żeby zdołał ukończyć go w terminie określonym w Umowie,  

e) jeżeli Wykonawca nie dokona ubezpieczenia OC, zgodnie z Umową, 

f) jeżeli dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym 

realizację Przedmiotu Umowy,  

g) jeżeli Zamawiający trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, w 

szczególności, gdy suma bezpośrednich zapłat przekracza 5% (pięć procent) 

Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 3.1. Umowy; 

h) jeżeli Wykonawca nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;  

 

 - w terminie  90 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, z 

zastrzeżeniem, że w przypadkach, w których zaniechanie lub usunięcie naruszeń jest możliwe, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania lub usunięcia naruszenia w rozsądnym 

terminie, z zastrzeżeniem, że gdy Wykonawca nie zastosuje się do jego wezwania, Zamawiający 

odstąpi od Umowy.  

  

21.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na podstawie 

faktur, pomimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu 

terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej Umowie; 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, dokonania odbioru Robót w 

tym podpisania protokołu Odbioru Końcowego lub Ostatecznego; 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy, 

 

-  w terminie   90 dni od dnia powzięcia informacji o którejkolwiek z okoliczności wymienionych  

w lit. a-c niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem, że w przypadkach, w których zaniechanie lub 

usunięcie naruszeń jest możliwe, Wykonawca wezwie Zamawiającego do zaniechania lub 

usunięcia naruszenia w rozsądnym terminem, z zastrzeżeniem, że gdy Zamawiający nie 

zastosuje się do jego wezwania, Wykonawca odstąpi od Umowy.  

 

21.3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Jakiekolwiek oświadczenie o odstąpieniu od 

Umowy winno zostać złożone przez stronę nie później niż do dnia [_] 

21.4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od niniejszej Umowy odniesie skutek wyłącznie 

na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że niniejsza Umowa pozostanie w mocy pomiędzy 

Stronami w zakresie robót budowlanych należycie wykonanych do chwili odstąpienia, które to 

roboty budowlane staną się z chwilą odstąpienia jedynym przedmiotem niniejszej Umowy.  

21.5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i  Nadzoru Inwestorskiego, sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od 

Umowy; 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy; 

d) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, usunie z Terenu 

Budowy Urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

 

21.6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, zobowiązany jest 

do: 

a) dokonania odbioru przerwanych Robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty 

budowlane, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy; 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem Terenu Budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 

obiektów i urządzeń; 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy. 

 

21.7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytego wykonania części 

Umowy będzie następujący: 

a) w przypadku odstąpienia w momencie niewykonania całego elementu Robót nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy; 

b) w przypadku odstąpienia w momencie niewykonania części Robót z danego 

elementu obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na  podstawie 

kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, 

a zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego opracowanych w 

oparciu o ceny czynników produkcji przyjętych z zeszytów SEKOCENBUD 

(jako minimalne) za okres ich wbudowania.  

 

21.8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych Robót nastąpi na 

podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, 

a  zatwierdzonych przez Zamawiającego, opracowanych w oparciu o ceny czynników produkcji 

przyjętych z zeszytów SEKOCENBUD (jako minimalne) za okres ich wbudowania.  

 

21.9. Strony postanawiają, że mimo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego - Wykonawca 

zobowiązany będzie: 

a) do uiszczenia na rzecz Zamawiającego wszystkich kar umownych, które zostały 

naliczone, zostaną naliczone lub mogą zostać naliczone zgodnie z postanowieniami 

Umowy; naliczone kary uiszczone zostaną wówczas w terminach i w sposób 

przewidziany postanowieniami Umowy; 

b) do wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i Gwarancji Jakości opisanych 

w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do zobowiązań 

Wykonawcy w zakresie robót budowlanych wykonanych do dnia odstąpienia; 

zobowiązania te wykonane zostaną wówczas w terminach i na warunkach 

przewidzianych niniejszą Umową; odebrana  w takich okolicznościach część Robót 

jest objęta gwarancją jakości i rękojmią. 

 

22. UBEZPIECZENIE BUDOWY 

 

22.1. Wykonawca na własny koszt zawrze i zapewni ciągłość umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkiej działalności objętej Umową oraz z tytułu 

posiadania mienia wykorzystywanego do prowadzenia tej działalności, z rozszerzeniem o OC 
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za produkt i wykonaną usługę. 

22.2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust 22.1, musi spełniać wszystkie niżej opisane 

warunki: 

a) Umowa ubezpieczenia będzie obejmowała ochroną wyłącznie ryzyka wynikające z realizacji 

Umowy (tzw. ubezpieczenie OC dedykowane pod kontrakt). 

b) Minimalna suma gwarancyjna będzie nie mniejsza niż 30.000.000,00 (trzydzieści milionów 

00/100) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. 

c) Okres ubezpieczenia w zawartej umowie ubezpieczenia musi być nie krótszy, niż czas realizacji 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, przy czym okres ubezpieczenia musi się 

rozpoczynać w dniu podpisania Umowy, nie później niż w dniu faktycznego rozpoczęcia prac 

na terenie budowy. Dodatkowo w stosunku do powyższego, okres ubezpieczenia musi 

obejmować czas do zakończenia okresu gwarancji/rękojmi za wady określonego w Umowie. 

Jeżeli termin wykonywania Umowy zostanie wydłużony lub nie zostanie dochowany w relacji 

do terminu określonego pierwotnie w Umowie, to Wykonawca jest zobligowany odpowiednio 

przedłużyć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w celu wydłużenia okresu 

ubezpieczenia i dostosowania go do okresu realizacji Umowy. 

d) Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za 

szkody na osobie, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe (w dalszej treści wymogów: 

szkody). Przez szkodę na osobie rozumie się szkodę będącą następstwem śmierci, uszkodzenia 

ciała lub rozstroju zdrowia. Przez szkodę rzeczową rozumie się szkodę będącą następstwem  

e) zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy. Przez czyste straty finansowe rozumie się każdą 

szkodę, która nie jest szkodą na osobie lub szkodą rzeczową. 

f) Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować odpowiedzialność cywilną Wykonawcy, oraz 

wszystkich Podwykonawców i innych osób formalnie zaangażowanych w realizację Umowy, 

w tym również Zamawiającego. Ww. osoby muszą korzystać z ochrony jako Ubezpieczeni. 

g) Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające 

z odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego (tzw. odpowiedzialność cywilna 

deliktowa) oraz odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania (tzw. odpowiedzialność cywilna kontraktowa) w tym zbieg odpowiedzialności 

deliktowej oraz kontraktowej. 

h) Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w 

zakresie jego odpowiedzialności za wypadki ubezpieczeniowe, które miały miejsce w okresie 

ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia przed upływem terminu przedawnienia. 

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju 

zdrowia, zniszczenie, uszkodzenie lub utratę rzeczy ruchomej lub nieruchomości, a także 

powstanie czystej straty finansowej (trigger loss occurrence). 

i) Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować szkody wyrządzone w wyniku rażącego 

niedbalstwa oraz w wyniku winy umyślnej, z zastrzeżeniem, że wyłączone mogą zostać szkody 

wyrządzone z winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczonego (tzw. kl. reprezentantów). 

j) Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

k) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej (w tym jurysdykcja/właściwość prawa) musi być 

dostosowany do uwarunkowań związanych z realizacją Umowy. 

 

22.3. Do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone następujące franszyzy redukcyjne o 

maksymalnej wysokości: 

a) w odniesieniu do szkód rzeczowych – 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) zł z tytułu 

każdego wypadku ubezpieczeniowego; 

b) w odniesieniu do czystych strat finansowych – 10% wartości odszkodowania nie mniej 

niż 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) zł z tytułu każdego wypadku 

ubezpieczeniowego. 

W odniesieniu do szkód na osobie franszyza redukcyjna musi zostać zniesiona. 

Niedopuszczalne jest stosowanie innych franszyz lub udziałów własnych. 

22.4. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej (chyba, 

że zastrzeżono inaczej) w szczególności następujące ryzyka lub szkody: 
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a) szkody w obiektach zabytkowych, 

b) szkody powstałe podczas prac rozbiórkowych, w tym w związku z wykorzystaniem 

materiałów wybuchowych, o ile będą one wykorzystywane do realizacji Umowy, 

c) szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu prac lub usług, 

d) szkody wyrządzone pracownikom, z podlimitem odpowiedzialności co najmniej 

5.000.000,00 (pięć milionów 00/100) zł na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, 

e) szkody wyrządzone w środowisku, z podlimitem odpowiedzialności co najmniej 

5.000.000,00 (pięć milionów 00/100) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 

w okresie ubezpieczenia, 

f) szkody wyrządzone przez maszyny, urządzenia lub pojazdy w zakresie nieobjętym 

obowiązkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

g) szkody wynikłe z uszkodzenia mienia znajdującego się pod powierzchnią ziemi, 

h) szkody spowodowane przez wibracje lub wstrząsy, wskutek usunięcia lub osłabienia 

elementów nośnych, lub osunięcia się ziemi, 

i) szkody wyrządzone wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, 

wilgoci, wody, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia lub działania hałasu, z podlimitem 

odpowiedzialności co najmniej 3.000.000,00 (trzy miliony 00/100) zł na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia dla szkód nie mających 

charakteru nagłego i niespodziewanego, 

j) szkody rzeczowe w mieniu powierzonym Ubezpieczonemu w celu wykonania 

dowolnej usługi, 

k) szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 

Ubezpieczonego, z podlimitem odpowiedzialności co najmniej 1.000.000,00 (jeden 

milion 00/100) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie 

ubezpieczenia w odniesieniu do szkód w rzeczach ruchomych, 

l) szkody rzeczowe w mieniu z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 

korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem odpowiedzialności co najmniej 

1.000.000,00 (jeden milion 00/100) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 

w okresie ubezpieczenia, 

m) czyste straty finansowe powstałe wskutek zamontowania, umocowania lub położenia 

wadliwego produktu, polegające w szczególności na poniesieniu kosztów odszukania 

i usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem wolnym od wad 

(rozszerzona OC za produkt – tzw. klauzula montażu / demontażu), z podlimitem 

odpowiedzialności co najmniej 2.000.000,00 (dwa miliony 00/100) zł na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, 

n) szkody wyrządzone przez spowodowanie przerw w dostawach energii elektrycznej lub 

innych mediów, 

o) szkody powstałe w trakcie prac ładunkowych (załadunek lub wyładunek), w tym 

szkody w środkach transportu oraz w przedmiocie wyżej opisanych prac z podlimitem 

odpowiedzialności co najmniej 2.000.000,00 (dwa miliony 00/100) zł na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia dla szkód w przedmiocie 

prac ładunkowych, 

p) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za tzw. regresowalne kary umowne 

(roszczenia regresowe z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane 

były osoby trzecie) z podlimitem odpowiedzialności co najmniej 5.000.000,00 (pięć 

milionów 00/100) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie 

ubezpieczenia. 

22.5. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do czystych strat finansowych może być udzielana do 

wysokości podlimitu wynoszącego co najmniej 5.000.000,00 (pięć milionów 00/100) zł na 

jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. 

22.6. Niedopuszczalne są wszelkie postanowienia ograniczające wypłatę świadczeń przez 

ubezpieczyciela lub warunkujące ich wypłatę wyczerpaniem zobowiązań z tytułu innej, bardziej 

specjalistycznej (np. określanej jako „bliższa” ubezpieczonemu ryzyku) umowy ubezpieczenia, 
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zarówno zawartej przez Wykonawcę, jak i przez osoby trzecie, dotyczącej tożsamego interesu 

ubezpieczeniowego. 

22.7. Wykonawca zawrze wymaganą umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem posiadającym 

siedzibę w Polsce lub posiadającym w Polsce jednostki organizacyjne, które dysponują 

właściwym potencjałem osobowym oraz organizacyjnym kompetentnym do obsługi zawartych 

umów ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód przez jednostki prowadzące działalność na terenie 

Polski. 

22.8. Wykonawca zawrze wymaganą umowę ubezpieczenia po uprzednim zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego warunków ochrony ubezpieczeniowej uzgodnionych wstępnie przez 

Wykonawcę z wybranym przez niego ubezpieczycielem w zakresie zgodności tych warunków 

z wymogami określonymi w Umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania 

dodatkowych uwag i zastrzeżeń do przedstawionej mu przez Wykonawcę polisy (które to muszą 

zostać uwzględnione przez Wykonawcę), w takim zakresie, w jakim ryzyko związane z 

wykonywaniem prac przez Wykonawcę uzasadnia konieczność wprowadzenia takich zmian lub 

też umowa ubezpieczenia zawiera postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego (np. 

dodatkowe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności), a żądane zmiany nie wykraczają 

ponad standardy rynkowe obowiązujące w tym zakresie. 

22.9. Wykonawca przedstawi projekt dokumentu ubezpieczenia (polisy) wraz z warunkami 

ubezpieczenia oraz wszelkimi innymi dokumentami mającymi wpływ na zakres ochrony 

ubezpieczeniowej (np. deklaracja ryzyka), najpóźniej na 14 dni przed zawarciem Umowy. 

Zamawiający zatwierdzi projekt dokumentu ubezpieczenia (polisy) lub wniesie uwagi w ciągu 

7 dni od dnia przedstawienia projektu. 

22.10. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia faktu zawarcia umowy ubezpieczenia, o której 

mowa powyżej, poprzez złożenie Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia (polisy) oraz 

dowodu opłacenia należnej składki najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. W przypadku 

opłacenia składki lub jej pierwszej raty po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, dokument 

ubezpieczenia musi zawierać potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa, odmiennie niż 

stanowi art. 814 § 1 Kodeksu cywilnego, udzielana jest mimo braku zapłacenia składki lub jej 

pierwszej raty. W przypadku opłacenia składki lub jej pierwszej raty po rozpoczęciu okresu 

ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowód opłacenia należnej składki, 

w którym upływał termin płatności. 

22.11. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

okresu ubezpieczenia w trwającej umowie ubezpieczenia lub do zawarcia umowy 

ubezpieczenia stanowiącej nieprzerwaną kontynuację kończącej się umowy ubezpieczenia, 

przedstawiając Zamawiającemu dokumentu potwierdzające powyższe na co najmniej 30 dni 

przed wygaśnięciem kończącej się umowy ubezpieczenia ale nie później niż 7 dni od momentu 

umownego wydłużenia czasu realizacji Umowy. 

22.12. Jakakolwiek zmiana warunków ochrony ubezpieczeniowej powodująca ich pogorszenie w 

porównaniu z treścią umowy ubezpieczenia zaakceptowanej przez Zamawiającego lub 

odstępstwo od wymogów Umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. 

22.13. W razie naruszenia przez Wykonawcę dowolnego zobowiązania opisanego powyżej, 

Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia o której mowa powyżej, w swoim imieniu, 

ale na koszt Wykonawcy oraz na jego rachunek, a następnie obciążyć Wykonawcę kosztem jej 

zawarcia lub poniesiony koszt potrącić z wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia. 

 

23. KARY UMOWNE 

23.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości  15 % Wynagrodzenia za cały 

Przedmiot Umowy, wskazanego w ust. 3.1 Umowy;  

b) za zwłokę w dostarczeniu Dokumentów Budowy innych niż HR-F, Plan Realizacji 

BIM, Kosztorys - 5.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odniesieniu do 

każdego z tych dokumentów, licząc od dnia upływu terminu na dostarczenie każdego 

z  Dokumentów Budowy;  
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c) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości  5.000 zł za każdy dzień  

zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy po upływie terminu wskazanego 8.1. 

Umowy; Termin do naliczania kary umownej rozpoczyna się od dnia następnego po 

umownym terminie zakończenia robót, o którym mowa w 8.1. Umowy i biegnie 

nieprzerwanie do dnia skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

Odbioru Końcowego lub Odbioru Ostatecznego, o ile ten odbiór nastąpi;  

d) za zwłokę w usunięciu  Wad stwierdzonych przy odbiorze  lub w okresie gwarancji 

jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 5.000 zł, za każdy dzień  zwłoki od upływu 

terminu  wyznaczonego na usunięcie wad; 

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości 5.000  zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności  na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu 

zapłaty do dnia zapłaty, co obejmuje również brak zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom na podstawie art. 439 ust. 5 p.z.p.; 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 000   zł 

za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;  

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2.000  zł za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany; 

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług w zakresie 

terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 2 000 

zł za każdy taki przypadek; 

j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy 

innego podmiotu, niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca bądź dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 

zasadami określonymi niniejszą Umową – w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w 3.1 Umowy;  

k) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 30 dni 

w wysokości 10.000 zł za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót; 

l) w wysokości  50.000 zł w przypadku naruszenia tajemnicy zawodowej, o której mowa 

w ust. 27.5 Umowy; 

m) w wysokości 50.000 zł za ujawnienie bez Zgody Zamawiającego przekazanych 

informacji oraz wyników opracowań, prób  i badań przeprowadzonych w trakcie i w 

celu wykonania Umowy; 

n) nieprzestrzegania przepisów BHP - w wysokości 10.000. zł o za każde z naruszeń; 

o) za nieuzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie przewidzianym w HF-R w 

wysokości 5.000 zł ,  za każdy dzień opóźnienia; 

p) za nieosiągnięcie parametrów materiałów z recyklingu i odległości transportowych 

materiałów budowlanych wskazanych w Ofercie Wykonawcy: 

a. jeżeli osiągane parametry wykorzystania materiałów z recyklingu dla 

danego materiału są niższe o więcej niż 5% od wartości 

zadeklarowanych przez Wykonawcę – w wysokości 50000 zł za każdy 

% poniżej wartości zaoferowanej, 

b. jeżeli sumaryczny dystans transportu materiałów budowlanych jest 

przekracza o więcej niż 5% dystans wskazany dla któregoś z surowców 

– w wysokości 50000 zł za każdy % powyżej wartości zaoferowanej; 

q) za każdy przypadek wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z Umową – 5.000 

zł, z zastrzeżeniem, że jeśli naruszenie ma charakter ciągły – 5.000 zł za każdy 

rozpoczęty dzień trwania naruszenia; 

r) za niezgodność personelu Wykonawcy z założeniami wynikającymi z SWZ i Oferty 

Wykonawcy – 3.000 zł za każdy rozpoczęty dzień takiego naruszenia. 
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23.2. Strony ustalają, że kary umowne mogą być kumulowane.  

23.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 30 %  

Wynagrodzenia  określonego w pkt 3.1 Umowy, za wyjątkiem zaistnienia istotnej okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, kiedy to 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

23.4. Strona będzie zobowiązana do zapłacenia kary w ciągu 21 dni od dnia otrzymania noty 

obciążającej. 

23.5. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie mogą być dochodzone niezależnie od 

siebie. Kary umowne kumulują się. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 

23.1. powyżej, z wyłączeniem kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, 

nie może przekroczyć  30% Wynagrodzenia za cały Przedmiot Umowy.  

23.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

23.7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z  Wynagrodzenia. 

23.8. Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 

zobowiązania. 

 

24. / MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU KONSORCJUM/ 

 

24.1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej 

wykonanie. 

24.2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Pełnomocnika 

upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.  

24.3. Pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 24.2 powyżej, będzie …………………………………… 

24.4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się do Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę. 

24.5. Zakres zadań i rola każdego z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę określone zostały 

w umowie konsorcjum, podpisanej przez osoby upoważnione do działania w imieniu każdego 

Wykonawcy, a złożonej Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej Umowy. 

24.6. Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie nie zmienią swojego składu przez cały okres 

wykonywania Umowy, z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego z Wykonawców realizujących wspólnie 

Umowę. Każda zmiana dokonana bez uprzedniej Zgody Zamawiającego będzie uważana za 

naruszenie postanowień niniejszej Umowy, skutkujące możliwością odstąpienia przez 

Zamawiającego od Umowy.  

24.7. Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę 

lub wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot stanowi 

podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. W takim 

przypadku  żaden  z  Wykonawców realizujących wspólnie Umowę nie będzie 

uprawniony do odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy. 

 

25. ZMIANY UMOWY 
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25.1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455ust. 1 pkt 2-6 p.z.p.  

25.2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści 

Oferty Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

w katalogu dopuszczalnych zmian, określonych w pkt 25.3. poniżej.  

25.3. Dopuszczalne zmiany istotnych postanowień Umowy: 

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie Umowy 

przez którąkolwiek ze Stron - poprzez odpowiednie dostosowanie zapisów Umowy 

do zmienionych przepisów prawa, 

b) zastrzeżeń Zamawiającego co do Podwykonawcy, 

c) wprowadzenia nowego Podwykonawcy, 

d) w uzasadnionych przypadkach wskazania Podwykonawcy nie wykazanego w Ofercie 

Wykonawcy 

e) konieczności zmiany Podwykonawcy wykazanego w Ofercie Wykonawcy, na 

potencjale którego nie polegał Wykonawca w oparciu o przepisy p.z.p. 

f) możliwość wprowadzenia korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań, które 

w szczególności pozwolą skrócić okres realizacji Przedmiotu Umowy lub obniżyć 

koszty realizacji Przedmiotu Umowy,  

g) wystąpienia zmiany Pełnomocnika Konsorcjum, o ile dotyczy, 

h) możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją 

Projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej lub obowiązującymi na dzień odbioru 

Robót przepisami prawa, 

i) zmiany zakresu czynności określonych w Umowie, które wymagają zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w oparciu o 

przepisy p.z.p., 

j) konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu co 

najmniej standardów jakościowych określonych wymaganiami Zamawiającego, w 

szczególności gdy zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy wynika ze zmian w 

obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy lub gdy zachodzi potrzeba zmian w Przedmiocie Umowy w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia, polegająca na 

wprowadzeniu np. rozwiązań zamiennych w tym polegających na ulepszeniach 

zwiększających trwałość rozwiązań, poprawiających warunki przyszłej eksploatacji 

danego rozwiązania a w szczególności obniżająca jej koszt. 

k) rezygnacja z części zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności, w których zbędne będzie jej wykonanie, wraz ze związanym z tym 

obniżeniem Wynagrodzenia Wykonawcy (w powyższym przypadku Wykonawca 

przygotuje przy udziale Zamawiającego protokół sporządzony na dzień rezygnacji, 

w którym Strony określą Roboty, z wykonania których Zamawiający zrezygnował 

oraz wysokość kwoty, o którą zostanie obniżone Wynagrodzenie zgodnie z Umową), 

l) zmiana warunków wykonania Umowy (w tym Wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy) w przypadku zaistnienia okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy, w szczególności: 

⎯ ujawnienia się istotnych braków w Dokumentacji Projektowej lub innych 

dokumentów budowy, 

⎯ w przypadku zmiany w Dokumentacji Projektowej o czas niezbędny dla 

dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 

⎯ wystąpienia Siły Wyższej,  

⎯ konieczności wykonywania części Robót, objetych Przedmiotem Umowy, 

w inny sposób niż założony w Dokumentacji Projektowej, 

⎯ konieczności wykonywania Robót nieprzewidzianych i niewycenionych 

w  Ofercie Wykonawcy, 
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⎯ opóźnienia dostępu do Terenu Budowy, 

⎯ konieczności zastąpienia zakresu planowanych do wykonania Robót, objetych 

Przedmiotem Umowy, innym zakresem robót przy zachowaniu wymogów 

jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy, 

⎯ konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia niniejszej Umowy, 

⎯ wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wprowadzonych 

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, oraz zmian 

wynikających z zaleceń i wytycznych instytucji nadzorujących realizację 

Umowy, 

⎯ wystąpienia warunków geotechnicznych innych niż te, które wynikać będą z 

ekspertyzy będącej podstawą sporządzenia Dokuemntacji Projektowej co 

skutkuje zmianą terminu wykonania Przemiotu Umowy lub wymaga zlecenia 

robót dodatkowych, 

⎯ wystąpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych, niewybuchów, które 

wymagałyby wstrzymania Robót lub przeprowadzenia szczegółowych badań co 

skutkuje zmianą terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub wymaga zlecenia 

robót dodatkowych, 

⎯ interwencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, 

Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowego Monitoringu Środowiska, Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, Wojeówdzkiego Konserwatora Zabytków lub innych 

uprawnionych organów administracji publicznej, której skutkiem byłaby 

konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych lub zatrzymanie robót 

budowlanych co skutkuje zmianą terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub 

wymaga zlecenia robót dodatkowych, 

⎯ wystąpienie roszczeń osób trzecich, które skutkowałoby koniecznością 

wstrzymania Robót – poprzez zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy, 

⎯ konieczności zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadkach: 

wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie 

przepisów prawa; niedotrzymania przez Zamawiającego warunków Umowy co 

skutkuje opóźnieniem, utrudnieniami, zawieszeniem Robót lub przeszkodami 

dającymi się przypisać Zamawiającemu; zaistnienie przeszkód w wykonywaniu 

Robót powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, 

⎯ zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

25.4. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez 

jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym 

dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

 

25.5. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

a) Wykonawca może zaproponować zmiany przez złożenie pisemnej propozycji zmian, 

które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy 

lub obniżą koszty realizacji Umowy lub są konieczne do prawidłowej realizacji 

Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub spowodowana jest 

wystąpieniem jednej z okoliczności wymienionych w ust. 25.3 powyżej; 

b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest 

konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić 

okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą 

korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze 

zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili 
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zawarcia Umowy lub spowodowana jest wystąpieniem jednej z okoliczności 

wymienionych w ust. 25.3 powyżej; 

c) Zamawiający występuje z propozycją zmian leżących po jego stronie w terminie 

pozwalającym na wprowadzenie zmian w życie zgodnie z Umową zawartą z 

Wykonawcą. 

 

25.6. Każda ze Stron, przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone  

w ust. 25.3 i 25.5 powyżej, wraz z tą propozycją, przedłoży: 

 

a) opis proponowanych zmian i harmonogram ich realizacji, 

b) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramach i 

szacunek, w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji Przedmiotu 

Umowy, oraz 

c) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z 

uzasadnieniem. 

 

25.7. Jeśli konieczne jest wprowadzenie zmian do Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji, strona 

inicjująca zmianę ponosi koszt opracowania projektu zamiennego, uzgodnienia lub akceptacji. 

Jeśli taką zmianę inicjuje Wykonawca, to wraz ze składaną propozycją zmiany, zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu opinię w tym przedmiocie: Nadzoru Autorskiego i Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

25.8. Dla wyceny zmian, Nadzór Inwestorski będzie wykorzystywał Kosztorys - tam gdzie wyceną 

zmiany objęte są Roboty zawarte w Kosztorysie, z uwzględnieniem ich waloryzacji. Jeżeli 

wycena zmiany będzie wymagała ustalenia nowej ceny jednostkowej w przypadku Robót nie 

objętych Kosztorysem, nową cenę jednostkową Nadzór Inwestorski skoryguje poprzez 

interpolację cen jednostkowych Robót podobnych. Jeżeli okaże się, że dalej nie można wycenić 

Zmiany z zachowaniem powyższych zasad Nadzór Inwestorski skoryguje wycenę zmian w taki 

sposób, że cenę roboczogodziny, wskaźniki cenowe i zysk dostosuje do podanych w 

Kosztorysie z uwzględnieniem ich waloryzacji, natomiast ceny materiałów i sprzętu do 

poziomu nie przekraczającego poziomu średnich cen publikowanych w wydawnictwie 

branżowym dla województwa mazowieckiego Sekocenbud, a w przypadku cen materiałów i 

sprzętu nie występujących w tym cenniku, na podstawie ofert producentów lub dostawców (po 

analizie cen min. 3 dostawców lub producentów). Wycena będzie dokonywana w oparciu o 

ceny aktualne w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

 

25.9. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w 

terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie 

wystąpi do Strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję 

zmian, spełniającą wymogi opisane powyżej. 

25.10. W przypadku bezskutecznego upływu terminu podanego w punkcie 25.9 powyżej uważa się,iż 

propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 

25.11. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia 

punktów 25.3.- 25.7. powyżej. 

21.12 W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęciaich 

pisemnym aneksem. Wykonawca za pisemną zgodą Nadzoru Inwestorskiego może rozpocząć 

wykonywanie Umowy z uwzględnieniem  zaakaceptowanej przez Strony zmiany, jeszcze przed 

podpisaniem aneksu. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych 

w dokumentacji projektowej sposób obliczenia wartości tych robót, o którą zostanie obniżone 

wynagrodzenie Wykonawcy  będzie następujący:  
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a)  w przypadku rezygnacji z wykonania od całego elementu robót określonego w Harmonogramie 

Rzeczowo – Finansowym lub Kosztorysie, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej 

w tym harmonogramie lub zestawieniu kosztów, od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy; 

b)  w przypadku rezygnacji z wykonania od części robót z danego elementu określonego  

w Harmonogramie  Rzeczowo – Finansowym lub Kosztorysie, obliczenie niewykonanej części 

tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

procentowego stosunku niewykonanych robót od wartości całego elementu. Następnie zostanie 

wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy. 

W przypadku gdyby ten sposób wyliczenia budził wątpliwości dopuszcza się także za zgodą 

Zamawiającego, możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie 

kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową, przy zastosowaniu 

następujących składników cenotwórczych: 

- Stawka roboczogodziny „R” – średnie dla województwa śląskiego wg publikacji Sekocenbud, 

aktualnego na dzień rozliczenia  

- Koszty pośrednie „Kp” (R, S) - średnie wg publikacji Sekocenbud, aktualnego na dzień 

sporządzenia powyższego  kosztorysu, 

- Zysk Kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - średni wg publikacji Sekocenbud, aktualnego na dzień 

sporządzenia powyższego  kosztorysu, 

-  Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według 

średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud, aktualnego na dzień sporządzenia 

powyższego kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na 

podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach 

internetowych, ofert handlowych itp., 

-  Nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

 

26. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

 

26.1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), względnie zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszt 

wykonania Umowy – poprzez odpowiednią zmianę wysokości brutto Wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszt wykonania Umowy,  

c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

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

pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz.2215 oraz z2019r. poz.1074 i1572) 

– jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszt wykonania Umowy 

 

26.2. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany cen 

materiałów lub kosztów realizacji zamówienia, przekraczający 3% względem wartości 

przyjętych za podstawę do ustalenia Wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Ofercie 

Wykonawcy, z uwzględnieniem art. 439 ust. 3 p.z.p. Przez zmianę rozumie się zarówno wzrost 

jak i obniżenie cen i kosztów. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona w 

oparciu o dane dotyczące danych pozycji kosztowych, publikowane w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, aktualne na datę waloryzacji. W przypadku, gdyby 

którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie 

inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. 



Załącznik nr 9 do SWZ 

Numer postępowania PP-RB-1/2021 

52 

 

26.3. Waloryzacja na podstawie punktu 26.2 powyżej może dotyczyć okresów minimum 12 miesięcy, 

i będzie obejmować wyłącznie zmiany wynagrodzenia będące pochodnymi zmiany cen 

materiałów lub kosztów realizacji zamówienia. Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, 

którą Zamawiający dopuszcza na podstawie punktu 26.2 wynosi 3% Wynagrodzenia. 

26.4. Podstawą dokonania waloryzacji jest wniesienie przez Wykonawcę pisemnego wniosku ze 

szczegółowym uzasadnieniem określającym podstawy żądania waloryzacji Umowy. 

26.5. Zamawiający w terminie 14 dni odniesie się do wniosku Wykonawcy. 

26.6. Waloryzacja Umowy będzie obowiązywała od dnia zawarcia stosownego aneksu do Umowy.  

 

27. INNE POSTANOWIENIA 

 

27.1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca 

zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację 

dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po 

wykonaniu Umowy. 

 

27.2. Językiem kontraktowym dla niniejszej Umowy jest zasadniczo język polski. Wszelkie 

dokumenty (w tym instrukcje obsługi i eksploatacji) powinny być dostarczane w języku 

polskim, zaś dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem odrębnych uregulowań, zawartych w SWZ. 

 

27.3. Część spotkań i korespondencji roboczej, w szczególności z udziałem Projektanta, będzie 

prowadzona w języku angielskim. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie udziału w 

spotkaniach z przedstawicielami Projektanta osób biegle władających językiem angielskim lub 

zapewnienie tłumacza. 

27.4. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania 

Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej Zgody 

Zamawiającego.  

27.5. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres 5 lat po podpisaniu 

Protokołu Odbioru Ostatecznego  oraz przez 5 lat od dnia jej rozwiązania lub wykonania. W 

związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel 

nie będą przekazywać ani rozpowszechniać informacji w trakcie lub w związku 

z wykonywaniem niniejszej Umowy, chyba że uzyskają na to uprzednią pisemną Zgodę 

Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać bez uprzedniej Zgody Zamawiającego 

żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań 

przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej 

określonej w Umowie, przy czym Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile kwota zastrzeżonej kary nie wyrównuje całości 

powstałej szkody. 

27.6. Każda ze Stron uzna za poufne wszelkie dokumenty oraz inne informacje w formie pisemnej 

lub ustnej, dotyczące zagadnień technicznych lub prowadzonej działalności gospodarczej, które 

otrzyma od drugiej Strony lub w jej imieniu oraz od osoby trzeciej i bez uprzedniej pisemnej 

zgody drugiej Strony i nie ujawni osobom trzecim takich dokumentów lub informacji w całości 

ani w części, ani nie przekaże ich w inny sposób, chyba że będzie to niezbędne do spełnienia 

warunków niniejszej Umowy lub będzie to wymagane przepisami prawa, a także z wyjątkiem 

informacji przekazywanych instytucjom finansowym w szczególności bankom i 

ubezpieczycielom. 

27.7. Stronom będzie przysługiwało prawo do ujawniania swoim pracownikom i doradcom wszelkich 
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dokumentów oraz innych informacji niezbędnych do wykonania ich odnośnych zobowiązań. 

Nie mogą oni jednak dokonywać ani zezwalać na to, aby którakolwiek z tych osób ujawniła 

osobie trzeciej jakiekolwiek dokumenty lub informacje jej udostępnione, o ile nie będzie to 

konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

28. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE  

 

28.1. Z chwilą sporządzenia dokumentacji projektowej objętej niniejszą Umową, oraz wszelkich 

innych opracowań, które zostaną wykonane w trakcie i w związku z realizacją niniejszej 

Umowy przez Wykonawcę lub osoby działające na jego zlecenie, w tym w szczególności 

dokumentacji i opracowań BIM (w tym Inwentaryzacji Powykonawczej BIM) oraz 

jakichkolwiek opracowań projektowych wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy 

(dalej łącznie jako „Utwory”), Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w ust. 

3.1 Umowy, przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo i na wyłączność, bez ograniczeń 

czasowych, całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych do  powyższych 

Utworów bez żadnych dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie. Równocześnie 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy Utworów, które 

przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz nośników, na 

których zostaną one utrwalone. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu  

Utworów niezwłocznie po  ich sporządzeniu. 

28.2. Z  chwilą  przeniesienia  na  Zamawiającego  autorskich  praw  majątkowych  do   Utworów, 

Zamawiający będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części na wszelkich znanych polach 

eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), tj. w 

następującym zakresie: 

a) zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych, 

kserokopii, zdjęć, 

b) utrwalenie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, odręcznymi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, 

reprodukcje komputerowe i odmiany tych technik, 

c) wprowadzanie do pamięci komputera, 

d) ekspozycję, 

e) udostępnianie wykonawcom robót budowlanych, 

f) wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektów technicznych z przedmiarami 

i kosztorysami inwestorskimi, 

g) przetwarzanie, 

h) wprowadzanie do obrotu, 

i) najem, 

j) dzierżawa, 

k) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

l) zezwolenie na wykonanie zależnych praw autorskich,  

m) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

28.3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o których mowa w ustępie 28.1., 

Zamawiający uzyskuje prawo do korzystania z wszelkich zwielokrotnień  powyższych 

Utworów lub  ich części. 

28.4. Zamawiający ponadto uzyskuje: 

a) wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich na polach eksploatacji 

wymienionych w ustępie 28.2, 

b) prawo wprowadzania zmian w  Utworach nieprowadzących do powstania utworu 

zależnego. 

28.5. W ramach uprawnień wskazanych powyżej, Zamawiający ma prawo także dokonywać 

osobiście lub zlecać osobom trzecim opracowanie w jego imieniu zmian, skrótów, streszczeń, 
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opracowań Utworów. 

28.6. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów  Utworu, jego obowiązkiem jest 

umieszczenie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą klauzulą w umowach 

regulujących stosunki prawne między Wykonawcą a twórcami poszczególnych elementów 

dokumentacji. 

28.7. Wykonawca oświadcza, iż  Utwory objęte przedmiotem niniejszej Umowy w dniu wydania 

Zamawiającemu nie będą  naruszały  praw autorskich osób trzecich, dla  ich eksploatacji nie 

będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób trzecich, a w szczególności w przypadku 

skierowania do Zamawiającego jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez 

osoby trzecie, Wykonawca przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie i wszelkie 

skutki naruszenia praw autorskich i zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do sporu oraz 

zwolnić Zamawiającego z wszelkich powstałych w wyniku tych roszczeń zobowiązań, w tym 

pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz 

ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej takich postępowań. 

28.8. Rozwiązanie niniejszej Umowy (w tym wypowiedzenie jej lub odstąpienie od niej) nie ma 

wpływu na skuteczność przejścia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich opisanych 

powyżej.  

 

29. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

29.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej: „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest [_] 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych jest …………………………………….., 

kontakt – [_] 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

wykonania umowy zawartej na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego nr …………. pn.: …………………………………. 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: uprawnieni pracownicy Zamawiającego 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  zgodnie 

z p.z.p. z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a 

także organy uprawnione do kontroli działalności [_] 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzenie 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 

roku  w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1743 z późn. zm.) przez okres 25 lat archiwizacji 

Umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(9)ust(1)&cm=DOCUMENT


Załącznik nr 9 do SWZ 

Numer postępowania PP-RB-1/2021 

55 

 

▪ posiada Pani/Pan: 

-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; Wystąpienie z 

żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia  2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

29.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych przez 

niego danych tj. uzyskania zgód na przetwarzanie, jeżeli są wymagane oraz spełnienia 

obowiązku wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

30. DANE KONTAKTOWE 

 

30.1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie 

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim lub w przypadkach angażujących Projektanta 

-  polskim i angielskim, i przesyłana za pomocą: poczty elektronicznej [_] lub tradycyjnej 

poczty.  

 

30.2. Strony podają następujące adresy do korespondencji: 

 

Zamawiający:  

 [_] 

 

 

Wykonawca:  
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…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

23.1. Oświadczenia, zawiadomienia lub inna korespondencja otrzymana w dniu niebędącym dniem 

roboczym lub poza godzinami pracy obowiązującymi w miejscu jej dostarczenia, zostanie 

uznana za dostarczoną w kolejnym dniu roboczym. 

30.3. W celu koordynacji spraw związanych z wykonywaniem Umowy Zamawiający 

wyznacza swojego przedstawiciela(-li):…………………………………………………… 

30.4. W celu koordynacji spraw związanych z wykonywaniem umowy Wykonawca wyznacza 

swojego przedstawiciela(-li): ………………………………………………………………… 

 

31. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Rozdzielność postanowień 

31.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub 

niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji lub inny właściwie uprawniony podmiot, 

pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną ważne i wykonalne w możliwie 

najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Forma, egzemplarze i zmiany Umowy 

 

31.2. Niniejsza Umowa została zawarta w formie pisemnej, w trzech egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

31.3. Wszelkie modyfikacje, aktualizacje oraz inne zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez zawarcie obustronnie podpisanego Aneksu 

do Umowy.  

 

Koszty 

31.4. O ile w niniejszej Umowie wyraźnie nie postanowiono inaczej, każda ze Stron pokryje koszty 

oraz wydatki poniesione przez nią w związku z negocjowaniem, sporządzeniem oraz zawarciem 

niniejszej Umowy. 

 

Prawo właściwe 

31.5. Prawem właściwym dla stosowania i interpretacji niniejszej Umowy jest prawo 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Spory  

31.6. Wszelkie spory związane z Umową będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sądy 

powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJACY:      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 


