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Umowa nr ___________ 

zawarta w Tychach w dniu ____________ roku pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. 

z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod 

numerem KRS 0000076836, kapitał zakładowy w wysokości 31.608.000,00 zł, NIP 646-000-90-23,  

reprezentowaną przez: 

_______________________  

zwaną dalej „Zamawiającym", 

a 

_______________________ 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), o 

następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje 

1. Dla potrzeb interpretacji postanowień niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”) Strony ustalają 

znaczenie następujących pojęć: 

a) Cena Jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym w szczególności bezpośredniej 

robocizny, kosztów nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, 

wyliczona na jednostkę przedmiarową, określona w Kosztorysie Wykonawczym, 

b) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

zgodnie z prawem polskim; 

c) Dokumentacja Projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu 

Umowy, obejmujący w szczególności: 

 projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze, w tym także zmiany wprowadzone w trakcie postępowania 

przetargowego, 

 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę; 

d) Dziennik Budowy – urzędowy dokument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, 

przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w 

toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji 

przedmiotu Umowy; 

e) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 

określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych 
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części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i 

płatności; 

f) Inżynier Kontraktu – osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Zamawiającego do 

reprezentowania jego interesów w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

sprawująca, poprzez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia, działające w jej 

imieniu, funkcję inspektora nadzoru nad realizowanymi robotami; 

g) Kosztorys Wykonawczy – kosztorys opracowany przez Wykonawcę i przekazany 

Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, stanowiący podział 

ceny ryczałtowej na poszczególne elementy odbiorowe/rozliczeniowe; 

h) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu 

robót, w standardzie określonym w Dokumentacji Projektowej, a w przypadku braku stosownych 

wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania 

mają zostać zastosowane; 

i) Nadzór Autorski – zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania 

przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz uzgadnianiu możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej; 

j) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych prac stanowiących przedmiot Umowy, które w dalszym procesie wykonywania robót 

nie wystąpią lub ulegają zakryciu, nie powodujący skutków finansowych i nie stanowiący 

podstawy do wystawienia faktury za wykonanie części Przedmiotu Umowy; 

k) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części prac 

stanowiących przedmiot Umowy; 

l) Odbiór końcowy - odbiór, polegający na ocenie wykonania całości przedmiot Umowy zgodnie z 

postanowieniami Umowy; 

m) Odbiór gwarancyjny – kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę wad fizycznych, 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi; 

n) Oferta – oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie wykonania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności postanowieniami 

Dokumentacji Projektowej, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy; 

o) Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

 zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie robót budowlanych służących 

realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

 zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, służące realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy, 

p) Projekt POIS – Projekt pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem 

ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” nr 

POIS.06.01.00-00-0041/16 wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
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Środowisko 2014-2020, w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w 

miastach, oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach; 

q) Raport z realizacji robót - sporządzane przez Wykonawcę na koniec miesięcznych okresów 

rozliczeniowych dokumenty, wyliczenia, opisy i zestawienia niezbędne do ustalenia zgodności 

zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym robót i dostaw z Umową i przyjętym 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym; 

r) Roboty Tymczasowe – zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę roboty niezbędne do 

wykonania prac stanowiących przedmiot Umowy, których efekt zostanie zdemontowany 

(rozebrany) po zakończeniu poszczególnych elementów robót budowlanych;  

s) Protokół Konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

sporządzany w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 

niektórych robót; 

t) Siła Wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca 

ani Zamawiający nie mają wpływu oraz której nie mogli przewidzieć; wystąpieniu której 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem 

Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, 

nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana 

Wykonawcy ani Zamawiającemu; 

u) SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w ramach postepowania przetargowego 

w wyniku, którego zawarta została Umowa;  

v) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument 

przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory 

wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót 

budowlanych, stanowiący element Dokumentacji Projektowej. 

w) Teren Budowy – obszar, na którym prowadzone są prace stanowiące przedmiot Umowy wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza Budowy; 

x) Wartość Umowy – łączna wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy za realizację przedmiotu 

Umowy, ustalona na podstawie Oferty, 

y) Wykaz Środków Trwałych – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie powstałych lub 

ulepszonych w wykonaniu Umowy środków trwałych, których będą dotyczyły prace odebrane 

przez Zamawiającego oraz które zostaną zafakturowane przez Wykonawcę, 

z) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), 

wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z 

tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub w 

kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ 

aa) Zaplecze Budowy – część Terenu Budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 

socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także 

na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp. 

§ 2 
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Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę kompleksowych robót budowlanych oraz 

dostawa materiałów i urządzeń, których rezultatem jest wykonanie zamierzenia budowlanego pn. 

„Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z 

o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach – drugie postępowanie”, realizowanego w ramach 

Projektu POIS,  oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów powstałych 

w następstwie wykonania przedmiotu Umowy, których to obowiązek uzyskania takiego pozwolenia, 

będzie dotyczył. W ramach obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Wykonawca sporządzi 

wszelkie potrzebne wnioski oraz zgłoszenia, a także pozyska wszelkie zgody, decyzje 

administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest w szczególności przez 

następujące, wskazane hierarchicznie dokumenty: 

a) Umowa, 

b) projekt budowlany, wchodzący w skład Dokumentacji Projektowej, 

c) dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności 

SIWZ, 

d) projekty wykonawcze, wchodzące w skład Dokumentacji Projektowej 

e) STWiORB, wchodzący w skład Dokumentacji Projektowej, 

f) Oferta. 

3. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych w zakresie poszczególnych postanowień 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać je niezwłocznie po 

ich wykryciu Zamawiającemu, pod rygorem braku możliwości powoływania się na nie w trakcie 

realizacji Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu robót, w 

tym Dokumentacją Projektową oraz SIWZ i oświadcza, że nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, 

w związku z czym Wykonawca nie jest upoważniony do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w 

związku z wykryciem ewentualnych sprzeczności, błędów lub niejasności.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał 

niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Umowy konieczności wykonania 

robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, jeżeli wykonanie tych 

robót będzie konieczne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa, wykonania przedmiotu Umowy. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia przez Wykonawcę, za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego, zmian materiałów lub urządzeń przedstawionych w Ofercie, na inne materiały lub 

urządzenia o parametrach takich samych lub lepszych, w szczególności w przypadku: 

a) braku na rynku materiałów lub urządzeń przedstawionych w Ofercie, 

b) obniżenia kosztów eksploatacji lub konserwacji materiałów lub urządzeń w wyniku dokonanej 

zamiany, 

c) poprawienia parametrów technicznych w wyniku dokonanej zamiany, 

d) uzasadnienia dokonania zamiany ze względu na postęp technologiczny; 
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e) uzasadnienia dokonania zamiany ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa. 

8. W przypadkach określonych w ust. 6 - 7 strony sporządzą pisemny Protokół Konieczności. Protokół 

konieczności jest sporządzany przez Kierownika Budowy oraz przedstawiany do zaakceptowania 

przez Zamawiającego za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu. Wyłącznie zaakceptowany przez Za-

mawiającego Protokół Konieczności stanowi podstawę  do dokonania zmian w sposobie realizacji 

Umowy, o których mowa w ust. 6 - 7. 

9. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inżyniera Kon-

traktu, o których mowa w ust. 9, albo Protokołu Konieczności, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ich realizacji. 

10. Zamawiający osobiście, lub przez osoby działające na jego rzecz lub na jego zlecenie, w szczegól-

ności poprzez Inżyniera Kontraktu, jest uprawniony do przeprowadzenia przeglądu i kontroli prac 

wykonywanych w ramach Umowy, w każdym stadium realizacji inwestycji. 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, 

wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług, zgodnie z Umową, Ofertą, 

Dokumentacją Projektową  i SIWZ oraz nienaruszającymi Umowy poleceniami Inżyniera Kontraktu, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a także w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

użytkowania obiektów oraz urządzeń powstałych w następstwie wykonania przedmiotu Umowy lub 

urządzeń (pojazdów) wykorzystywanych przez Zamawiającego w ramach działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca w zakresie realizacji przedmiotu Umowy zapewni organizację prac w taki sposób, aby 

możliwe było ich wykonanie przy zachowaniu założeń określonych w Umowie, a  w szczególności 

postanowień ust. 4 – 10, co Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym. 

3. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych lub 

uszkodzonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

4. Wykonawca, realizując przedmiot Umowy, nie będzie uniemożliwiał prawidłowego funkcjonowania 

określonych przez Zamawiającego obiektów i infrastruktury zlokalizowanych w obrębie oraz 

okolicach Terenu Budowy i zapewni w trakcie realizacji robót dostępność do obiektów i ich części 

nie objętych robotami budowlanymi, w tym szczególnie dojazdu, wjazdu i wyjazdu z czynnych/ 

funkcjonujących stanowisk naprawczych.  

5. Wykonawca zapewni prawidłowe tymczasowe wydzielenia i oznaczenia obiektów i infrastruktury, o 

których mowa w ust. 4. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zapewni stały dostęp dla autobusów 

Zamawiającego do 18 stanowisk tankowania wolnego oraz 2 stanowisk tankowania szybkiego gazu 

(istniejących – w pierwszym etapie budowy oraz wybudowanych – w kolejnym etapie budowy). 

7. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zapewni możliwość wjazdu, przejazdu i postoju 

autobusów i trolejbusów na miejscach postojowych – w ilości: 42 autobusy, 18 autobusów 

przegubowych, 8 mikrobusów oraz 21 trolejbusów, 2 elektrobusy, przy czym dla  6 trolejbusów z 

uwzględnieniem braku możliwości pracy bez zasilania z sieci trakcyjnej. 
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8. Wykonawca zapewni w sposób ciągły oświetlenie placu manewrowego zlokalizowanego w obrębie 

oraz okolicach Terenu Budowy.  

9. Wykonawca zapewni stałą możliwość korzystania z sieci trakcyjnej przez trolejbusy – w sposób 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy, chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie określonego 

rodzaju robót. Wykonawca zapewni na własny koszt wielozmianowy system wykonywania robót 

także w dniach wolnych od pracy oraz w porze nocnej w przypadku, gdy będzie to konieczne w celu 

dotrzymania terminów określonych w Umowie. 

11. Ponadto, w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności 

do następujących czynności: 

a) przejęcia Terenu Budowy, objęcia kierownictwa budowy i przygotowania wykonania przed-

miotu Umowy łącznie z wykonaniem robót tymczasowych koniecznych do realizacji przed-

miotu Umowy, 

b) zabezpieczenia na własny koszt oraz odpowiedzialność Terenu Budowy, w szczególności 

poprzez zapewnienie stałego dozoru Terenu Budowy oraz stałej współpracy ze służbami 

ochrony Zamawiającego;  

c) zorganizowania Zaplecza Budowy na własny koszt oraz odpowiedzialność, w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, w szczególności w zakresie BHP oraz ppoż,  

d) zapewnienia zasilania Terenu Budowy oraz Zaplecza Budowy we właściwe media oraz po-

noszenia kosztów mediów w oparciu o zamontowane w tym celu przez Wykonawcę odpo-

wiednie urządzenia pomiarowe, 

e) udostępnienia na terenie Zaplecza Budowy odrębnego, zamykanego pomieszczenia dla In-

żyniera Kontraktu (min. 4 osoby), 

f) sporządzenia dokumentacji fotograficznej (ew. filmowej) stanu obiektów zlokalizowanych w 

obrębie Terenu Budowy oraz terenu przyległego oraz dróg dojazdowych, przed rozpoczę-

ciem robót, 

g) prowadzenia bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy, 

h) wyposażenia na własny koszt swoich pracowników w sprzęt ochrony osobistej, odzież 

ochronną i roboczą oraz jednolite elementy odzieży wszystkich pracowników, pozwalające 

na ich identyfikację, jako pracowników Wykonawcy,    

i) przeszkolenia pracowników w zakresie BHP, 

j) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgod-

nie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1332) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdro-

wia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, 

k) zapewnienia przestrzegania przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby prze-

bywające na Terenie Budowy, 

l) podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren Budowy przez 

osoby nieuprawnione.  



7 

 

Nr sprawy 1/11/2018/PI      Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

m) utrzymania ładu oraz porządku na Terenie Budowy, bieżącego sprzątania dróg wewnętrz-

nych wraz z chodnikami, zanieczyszczonych przez działania budowy,  

n) zapewnienia czystości dróg, chodników, krawężników itp., pozostających w bezpośrednim 

sąsiedztwie Terenu Budowy, w związku z prowadzonym procesem budowlanym, 

o) stosowania środków ograniczających emisję pyłu w trakcie prowadzenia prac oraz w trakcie 

transportu materiałów budowlanych i opadów, 

p) utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód komunikacyjnych, 

składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, urządzeń prowizo-

rycznych, odpadków, śmieci, które nie są potrzebne lub pozbywanie się ich na własny koszt 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1987, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), 

q) oznakowania Terenu Budowy informacjami o prowadzonej inwestycji, 

r) zamontowania na własny koszt wszelkich tablic, naklejek lub innych oznaczeń, w tym infor-

macyjnych oraz pamiątkowych, wymaganych w związku z realizacją przez Zamawiającego 

Projektu POIS, według wytycznych instytucji udzielającej dofinasowania Projektu POIS, 

chyba że Zamawiający wcześniej dokona stosownych oznaczeń we własnym zakresie, 

s) zapewnienia właściwych wydzieleń i oznaczeń terenu, na którym prowadzone będą roboty 

budowlane, zarówno w obiektach, gdzie realizowane będą roboty w sąsiedztwie pomiesz-

czeń, gdzie odbywała się będzie normalna działalność Zamawiającego, jak i na placu po-

stojowo-manewrowym, gdzie odbywał się będzie ruch, postój i tankowanie pojazdów Zama-

wiającego, 

t) zabezpieczenia Terenu Budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, mogą-

cymi mieć wpływ na wykonane prace oraz Materiały, 

u) zabezpieczenia majątku Zamawiającego nie podlegającego przebudowie  i po zakończeniu 

budowy doprowadzenia go do stanu jak przed jej rozpoczęciem, 

v) bieżącej i kompleksowej obsługi geodezyjnej oraz obsługi geotechnicznej/geologicznej i 

nadzoru geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich 

odbioru, 

w) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów lub uzupełnień do-

kumentacji odbiorowej, dla potwierdzenia właściwej jakości prac, po uprzednim poinformo-

waniu Zamawiającego o zamiarze ich przeprowadzenia oraz ustaleniu w porozumieniu Za-

mawiającego terminu ich przeprowadzenia,  

x) opracowania projektów czasowej organizacji ruchu wewnętrznego i miejsc postojowych; do-

stosowującego wzajemnie ruch pojazdów oraz ich postój na miejscach postojowych, i reali-

zację robót budowlanych wraz z uzyskaniem akceptacji tych projektów przez Zamawiają-

cego, przed ich wprowadzeniem,  

y) opracowania projektów czasowej organizacji ruchu i ich uzgodnień (dotyczy terenu ze-

wnętrznego), 

z) ustawienia na Terenie Budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym pro-

jektem, o którym mowa w lit. x) i y),  
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aa) zabezpieczenia znaków geodezyjnych przed uszkodzeniami, a w przypadku ich zniszcze-

nia, odtworzenia ich na własny koszt,   

bb) dokonywania przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgod-

nieniu z właścicielami lub zarządcami demontowanych elementów infrastruktury,  

cc) podjęcia robót zabezpieczających w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarze-

nia, powodującego konieczność wykonania prac awaryjnych mających na celu zabezpiecze-

nie przed zdarzeniami lub skutkami zdarzeń powodujących lub mogących spowodować bez-

pośrednie zagrożenie dla inwestycji lub osób pozostających na terenie inwestycji lub w jej 

pobliżu, 

dd) bieżącego zabezpieczenia wykonywanych robót, w sposób uniemożliwiający zniszczenie 

ich efektów. W razie nie wykonania tego zobowiązania Zamawiający może sam wykonać 

powyższe zabezpieczenie, na koszt Wykonawcy.        

ee) prowadzenia dokumentacji budowy, 

ff) wykonania dokumentacji powykonawczej budowy oraz skompletowania dokumentacji nie-

zbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów po zakończeniu budowy, lub 

innych zgód zgodnie z prawem, 

gg) przekazywania Inżynierowi Kontraktu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożli-

wienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

hh) organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia 

bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności 

dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu 

Umowy lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy, z częstotliwością określoną przez 

Zamawiającego, przy czym nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

ii) stosowania Materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie na zasa-

dach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1332) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a także innych powszechnie obo-

wiązujących przepisach prawa oraz zgodnych co do wymagań z Dokumentacją Projektową, 

jj) egzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej 

kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia 

ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów zapew-

niających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową, 

kk) przekazywania na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu sporządzonych w 

języku polskim dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w lit. ii) 

i jj), a w szczególności orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat 

technicznych, dopuszczeń do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii 

Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Euro-

pejską, 

ll) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbio-

rach robót, 

mm) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, 
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nn) stosowania się do poleceń Inżyniera Kontraktu, potwierdzonych wpisem do Dziennika Bu-

dowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

oo) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i do-

świadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykona-

nia Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

pp) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, 

qq) sporządzenia na żądanie Inżyniera Kontraktu planów organizacji robót budowlanych służą-

cych realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, 

rr) przekazania Zamawiającemu certyfikatów, dokumentów gwarancyjnych producentów oraz 

instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji, sporządzonych w języku polskim, do wszelkich 

urządzeń dostarczonych oraz zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 

ss) przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, 

tt) opracowania instrukcji użytkowania obiektów określonych przez Zamawiającego, 

uu) uprzątnięcia Terenu Budowy oraz terenów przyległych po zakończeniu robót, w tym demon-

tażu zaplecza, obiektów tymczasowych, wykonania niezbędnych napraw, 

vv) udziału w przeglądach gwarancyjnych w terminach określonych w dokumentach gwarancyj-

nych przekazanych po zakończeniu robót. 

14. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej w następstwie niena-

leżytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji Pro-

jektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

15. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własność Wykonawcy, 

który zobowiązuje się do usunięcia ich z Terenu Budowy na własny koszt oraz odpowiedzialność, 

chyba że Zamawiający postanowi o ich zatrzymaniu.  

16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji pa-

pierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia 

zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

17. W zakresie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania do-

kumentów niezbędnych na potrzeby rozliczeń Projektu POIS oraz wyjaśnień w zakresie opóźnień w 

wykonaniu prac w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

18. Zamawiający wymaga, aby pracownicy w liczbie co najmniej 15 osób wykonujący roboty budowlane 

pod kierownictwem Kierownika Budowy, byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawców na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.).  

19. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawia-

jącemu wykazu pracowników, tj. wykazu osób zatrudnionych u Wykonawcy lub Podwykonawcy na 

podstawie umowy o pracę, które będą uczestniczyły w wykonywaniu czynności, o których mowa w 

ust. 18. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo aktualizować wykaz pracowników przed przystą-

pieniem do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 18, przez kolejne osoby, z pomocą któ-

rych Wykonawca lub Wykonawca wykonywać będą przedmiot Umowy.  

20. Wraz z wykazem oraz aktualizacją wykazu, o którym mowa w ust. 19, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o pracę z osobami, o których mowa w ust. 18, zawierają-

cych imię i nazwisko osób, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. 
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21. O każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z osobą wymienioną w Wykazie 

Pracowników w czasie wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca powiadamia pisemnie Zama-

wiającego. Następnie Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika lub 

Wykonawcę - zatrudnienia na to miejsce w następnym dniu licząc od dnia rozwiązania stosunku 

pracy, innej osoby na podstawie umowy o pracę,  

b) w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika albo rozwiązania sto-

sunku pracy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy - zatrudnienia na to miejsce w terminie 7 dni 

licząc od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia  stosunku pracy, innej osoby na podstawie umowy 

o pracę.   

22. W przypadku niedopełnienia obowiązku o którym mowa w ust. 20 po upływie 10 dni od dnia zwarcia 

Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytułu kar umownych, o których mowa w § 19 ust. 6 lit. a), 

e) i f). 

23. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania Wykazu Środków Trwałych osobno dla każdego roz-

liczenia częściowego prac stanowiących przedmiot Umowy. 

24. Wykaz Środków Trwałych powinien zawierać w szczególności następujące informacje: 

a) nazwę środka trwałego, 

b) klasyfikację środka trwałego zgodną z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 

2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 . poz. 1864), 

c) wartość końcową środka trwałego, przez co rozumieć należy wartość środka trwałego według 

stanu na dzień sporządzenia Wykazu Środków Trwałych, przy czym stan środka trwałego ustala się 

na podstawie odebranego i zafakturowanego dotychczas zakresu prac będących przedmiotem 

Umowy (dla nowotworzonych środków trwałych) albo wartość środka trwałego na etapie rozpoczęcia 

realizacji Umowy powiększoną o wartość prac będących przedmiotem Umowy w celu jego ulepsze-

nia (wartość nakładów na środek trwały) odebranych i zafakturowanych w poprzednich rozliczeniach 

częściowych (dla ulepszonych środków trwałych).  

d) przyrost wartości środka trwałego w danym okresie rozliczeniowym, przez co rozumieć należy 

wzrost wartości środka trwałego w stosunku do poprzedniego rozliczenia częściowego albo etapu 

rozpoczęcia realizacji Umowy, 

e) wartość początkową środka trwałego, przez co należy rozumieć wartość 0 zł dla nowotworzonych 

środków trwałych albo wartość księgową Zamawiającego dla ulepszanych środków trwałych w 

pierwszym Wykazie Środków Trwałych składanym przez Wykonawcę, przy czym w kolejno składa-

nych Wykazach Środków Trwałych wartość końcowa środka trwałego z ostatniego Wykazu Środków 

Trwałych będzie stanowiła wartość początkową środka trwałego w bieżącym Wykazie Środków 

Trwałych, 

f) procentowy zakres wykonania w zakresie danego środka trwałego. 

25. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu Wykazu 

Środków Trwałych w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do żądania zmiany zatwierdzonego projektu Wykazu Środków Trwałych w trakcie realizacji Umowy, 

jeżeli wynikać będzie to z potrzeb Zamawiającego. 
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26. Kolejne Wykazy Środków Trwałych powinny być ze sobą spójne, w szczególności w zakresie na-

zewnictwa środków trwałych, ich klasyfikacji, wartości początkowych oraz końcowych wykonanych, 

odebranych i zafakturowanych środków trwałych oraz środków trwałych istniejących na etapie roz-

poczęcia realizacji Umowy i podlegających ulepszeniu. 

27. Wykaz Środków Trwałych powinien być zgodny z protokołami odbioru robót, stanowiącymi podstawę 

dla danego rozliczenia częściowego. 

28. Każdy Wykaz Środków Trwałych powinien być sporządzany w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu. 

Uzgodnieniu podlega w szczególności klasyfikacja oraz wyodrębnienie poszczególnych środków 

trwałych, z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów właściwych dla Projektu POIS oraz 

umowy o dofinansowanie Projektu POIS. Uzgodnieniu podlegać będzie także klasyfikacja oraz wy-

odrębnienie poszczególnych środków trwałych w związku z możliwością ich późniejszego przekaza-

nia podmiotom trzecim. Wykaz Środków Trwałych powinien zawierać narastająco wartość nakładów 

poczynionych na wytworzenie lub ulepszenie danego środka trwałego objętych dofinansowaniem 

oraz nieobjętych dofinansowaniem. 

29. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego mu Wykazu 

Środków Trwałych w zakresie jego zgodności z postanowieniami Umowy lub obowiązującymi prze-

pisami prawa, w szczególności dot. zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

30. Zamawiający przewiduje możliwość finansowania przedmiotu umowy ze środków Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego (zwanego dalej „Bankiem"). W związku z tym, zgodnie z wymogami Banku, 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) niezwłocznego informowania przedstawiciela Zamawiającego oraz beneficjenta Projektu o 

każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z 

realizacją umowy, polegających na: oszustwach finansowych, korupcji, stosowaniu przymusu, 

zmowie, utrudnianiu postępowania karnego, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 

b) umożliwienia Bankowi, na jego żądanie, zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami 

prowadzonymi przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy oraz wykonania kopii 

dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo. 

§ 4 

Ubezpieczenie Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy, umowę lub umowy ubezpie-

czenia od ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania 

należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) od wszelkich ryzyk budowlanych w szczególności: w zakresie ryzyka powodzi, pożaru, deszczu 

nawalnego, huraganu, gradu, zapadnia się lub osuwania się ziemi, naporu śniegu lub lodu, wy-

buchu lub katastrofy budowlanej, awarii lub uszkodzenia sieci oraz innych zdarzeń losowych wraz 

z materiałami, prefabrykatami i urządzeniami przeznaczonymi do wbudowania z sumą ubezpie-

czenia nie niższą niż Wartość Umowy; 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

za szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przed-

miotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 20.000.000 zł na jedno zdarzenie i nie 

niższą niż 50.000.000 zł na wszystkie zdarzenia;   
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c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkich 

innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy przedmiot Umowy.  

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), powinno obejmować w szczególności:  

a) rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do części obiektu budowlanego lub montażowego 

po dokonaniu odbioru lub częściowym oddaniu do eksploatacji, 

b) ochronę mienia istniejącego, otaczającego, 

c) pokrycie szkód będących rezultatem wadliwego materiału lub wad wykonawczych producenta, 

d) pokrycie szkód powstałych w okresie gwarancyjnym w trakcie wykonywania przez Wykonawcę 

napraw gwarancyjnych, 

e) pokrycie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, 

f) pokrycie kosztów poszukiwania przyczyn szkody, 

g) ubezpieczenie w okresie wstrzymania robót stanowiących przedmiot Umowy.      

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), powinno w szczególności obejmować 

odpowiedzialność cywilną Wykonawcy: 

a) za szkody osobowe, w szczególności za szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, 

b) za szkody rzeczowe, w szczególności za szkody będące następstwem zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (damnum 

emergens), 

c) za czyste straty finansowe (lucrum cessans), 

d) za szkody wyrządzone przez Podwykonawców, 

e) za szkody spowodowane wadą materiałów budowlanych lub konstrukcji dostarczonych przez 

dostawców, 

f) za szkody polegające na zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, 

g) za szkody wyrządzone jednemu ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego, 

h) za szkody powstałe wskutek wibracji lub hałasu, osiadania i zapadnia gruntu, osłabienie 

elementów nośnych, użycia młotów, kafarów i innych urządzeń, w tym także w zakresie 

prowadzenia robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, 

i) za szkody spowodowane w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych, samobieżnych 

maszyn budowlanych i innych pojazdów, jeśli nie podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej.  

4. Ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powinien być także Zama-

wiający. 

5. Udział własny/franszyza w odniesieniu do ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, nie może przekra-

czać kwoty 5.000 zł. 

6. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 

w złotych polskich.  

7. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, po-

krywa w całości Wykonawca. 

8. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpie-

czenia na zasadach określonych w ust. 1 – 6, przedstawiając Zamawiającemu potwierdzone za 

zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia oraz 
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opłacenia składki ubezpieczeniowej, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na 

co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedoko-

nania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 6 lub 

nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia, Zamawiający w imieniu i 

na rzecz Wykonawcy może na jego koszt dokonać stosownego ubezpieczenia w zakresie określo-

nym w ust. 1 – 6, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z wynagrodzenia Wyko-

nawcy. Jeśli Zamawiający nie skorzysta z uprawnienia przewidzianego w zdaniu drugim, nie zwala-

nia to Wykonawcy od odpowiedzialności za wyrządzone szkody. 

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§ 5 

Odpowiedzialność w zakresie dotyczącym wypadków lub uszkodzeń  

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę lub uszkodzenie rzeczy, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie Budowy.  

2. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia pojazdów 

Zamawiającego spowodowane przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy.  

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

związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

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

zastosowanych do robót Materiałów. 

6. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych 

wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy jak za działania 

własne. 

§ 6 

Obowiązek informowania o zdarzeniach istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane 

Dokumentacją Projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie In-

żyniera Kontraktu.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inżyniera Kontraktu o dostrzeganych lub przewi-

dywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ na termin zakończenia 

robót.  

3. Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub przekazania 

informacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na 

termin wykonania robót. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi Kontraktu do akceptacji propozycje dotyczące unik-

nięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.  

§ 7 

Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 
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1. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego wykonywania przedmiotu 

Umowy niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad, 

Inżynier Kontraktu lub Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwier-

dzonych nieprawidłowości lub wad w określonym przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego od-

powiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz, Inżynier Kontraktu lub Zmawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynno-

ści na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 

Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może 

zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez 

konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia sądowego na wykonanie zastępcze i potrącić 

poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 8 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobo-

wiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie Budowy i 

wokół Terenu Budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochod-

nych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem 

robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i 

miejsc przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu Budowy z zachowaniem przepisów ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) informacji o wytwarzanych odpadach 

oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien prze-

widzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 

gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowie-

dzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być docho-

dzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 

środowiska lub przyrody. 

§ 9 

Zabezpieczanie wykonanych robót oraz mienia 
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1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 

prace stanowiące przedmiot Umowy i Materiały do dnia Odbioru końcowego, z wyłączeniem wyko-

nanej części przedmiotu Umowy odebranej przez Inżyniera Kontraktu i przyjętej przez Zamawiają-

cego do użytkowania.  

2. Uszkodzenia w pracach stanowiących przedmiot Umowy i Materiałach powstałe w okresie, o którym 

mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający 

zgodność robót i materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, odpowiednimi normami, 

aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w pracach stanowiących przedmiot Umowy i Ma-

teriałach przeznaczonych do wbudowania. Odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, obejmuje okres realizacji przez Wykonawcę prac stanowiących przedmiot Umowy, 

a także w okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady w zakresie powstania uszkodzeń w związku 

z wystąpieniem wad lub ich usuwaniem przez Wykonawcę.  

§ 10 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umo-

wie. 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże Wykonawcy Dokumentację Projektową w wersji 

papierowej.  

3. Dokumentacja Projektowa  stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystana wyłącznie 

w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania modyfikacji Dokumentacji Projektowej w zakresie,  

w jakim będzie to niezbędne do wykonania Umowy. 

5. Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad 

zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym terminie rozpoczęcia robót.  

6. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

b) przekazania Wykonawcy Dziennika Budowy; 

c) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego; 

d) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze Budowy; 

e) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 5 dni roboczych od dnia powiado-

mienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów; 

f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych; 

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu 

Umowy. 

§ 11 

Kosztorys Wykonawczy i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania oraz do przekazania Zamawiającemu do zatwierdze-

nia, w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, Kosztorysu Wykonawczego, który powinien być 

zgodny z wszelkimi wymogami określonymi w SIWZ, Dokumentacji Projektowej oraz Umowie, a war-

tości poszczególnych prac, stanowiących przedmiot Umowy, powinny być określone w sposób od-
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powiadających ich rzeczywistej wartości uwzględniającej wysokość kosztów za te prace. W Koszto-

rysie Wykonawczym powinny być uwzględnione wszystkie prace stanowiące przedmiot Umowy, a 

łączna wartość brutto prac określonych w Kosztorysie Wykonawczym powinna być równa Wartości 

Umowy. Kosztorys Wykonawczy podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego pod względem 

jego zgodności z Umową. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zgodności z 

Umową Kosztorysu Wykonawczego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia niezgodności 

w terminie 7 dni od dnia przekazania zastrzeżeń przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia oraz przekazania do akceptacji przez Zamawiającego 

w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, który powi-

nien być zgodny z wszelkimi wymogami określonymi w SIWZ, Dokumentacji Projektowej oraz Umo-

wie, a w szczególności w zakresie finansowym powinien być sporządzony z uwzględnieniem spo-

sobu rozliczeń za wykonanie poszczególnych części przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 14 ust. 

5.  

3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje powinny zostać złożone w 

wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. 

4. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót we-

dług działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wy-

korzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót. Elementem 

odbiorowym nie może być sama dostawa urządzeń (bez ich montażu). 

5. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace stanowiące przedmiot Umowy; terminy 

wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia prac składających się na przedmiot Umowy, 

założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren Budowy w 

zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości prac;  

b) ogólny opis etapów realizacji przedmiotu Umowy; 

c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu 

Wykonawcy, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy w poszczególnych etapach;    

d) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym. 

6. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedstawionego przez Wykonawcę 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest 

do ich uwzględniania oraz przekazania ponownie do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 3 

dni roboczych od dnia zgłoszenia uwag.  

7. Uwagi do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz jego zatwierdzenie przez Zamawiającego 

wyrażane będą w formie pisemnej. 

8. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 

Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub terminu za-

kończenia robót, w przypadkach uzasadniających zmianę Harmonogramu Rzeczowo – Finanso-

wego określonych w Umowie, w szczególności w przypadku, gdy poprzednia wersja stanie się nie-

spójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy.  

9. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego ma na celu wyłącznie zapewnienie możliwo-

ści nadzoru nad realnym postępem prac i nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wyłączenia jego 

odpowiedzialności z tytułu niewykonania Umowy w terminach określonych w § 12. 



17 

 

Nr sprawy 1/11/2018/PI      Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

10. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego, Wykonawca spo-

rządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecz-

ności aktualizacji lub od zgłoszenia konieczności aktualizacji przez Zamawiającego, projekt zaktua-

lizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i przedstawi go Zamawiającemu do zatwier-

dzenia za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od 

dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie zgłosi do 

niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. Zaktuali-

zowany Harmonogram Rzeczowo – Finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram Rzeczowo 

– Finansowy i jest wiążący dla Stron. 

11. Jeżeli Zamawiający zgłosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu Rze-

czowo-Finansowego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 

dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finanso-

wego uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. 

12. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a 

zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo – Finansowy obowiązuje od dnia podpisania go przez obie 

strony.   

§ 12 

Terminy 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy. 

2. Strony ustalają, iż rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania 

przez Zamawiającego Terenu Budowy Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania całości przedmiotu Umowy w terminie 13 miesięcy od dnia przekazania mu Terenu 

Budowy, 

b) wykonania prac objętych przedmiotem Umowy o wartości 30% Wartości Umowy, określonej 

zgodnie z § 14 ust. 5, w terminie 150 dni od dnia przekazania mu Terenu Budowy (Kamień Milowy 

Nr 1), 

c) wykonania prac objętych przedmiotem Umowy o wartości 70% Wartości Umowy, określonej 

zgodnie z § 14 ust. 5 w terminie 300 dni od dnia przekazania mu Terenu Budowy (Kamień Milowy 

Nr 2), 

4. Za dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz jego poszczególnych części uważa się 

dokonanie odbioru przedmiotu Umowy lub jego części bez istotnych wad w trybie określonym w 

Umowie, lub protokolarnie potwierdzone usunięcie istotnych wad stwierdzonych w protokole odbioru. 

§ 13 

Odbiory 

1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do dokonania: 

a) Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiorów częściowych, 

c) Odbioru końcowego, 

d) Odbioru gwarancyjnego. 
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2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inżyniera Kontraktu. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inżynierowi Kontraktu sprawdzenie każ-

dej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

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

Dziennika Budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inżyniera Kontraktu. Do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pomiary geodezyjne 

każdorazowo dla zakończonego etapu robót zanikających (przed ich zakryciem). 

4. Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegają-

cych zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w 

ust. 4.  

6. W przypadku niezgłoszenia Inżynierowi Kontraktu gotowości do odbioru robót zanikających lub ule-

gających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowią-

zany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przy-

wrócić stan poprzedni.  

7. Odbiór częściowy jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonanie przed-

miotu Umowy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Przedmiotem odbioru częścio-

wego może być wyłącznie kompletny element robót i dostaw wyszczególniony w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym opracowanym zgodnie z Umową. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Inżynierowi Kontraktu dokumentów 

rozliczeń kosztów, zgodnie z zaleceniami do sporządzania w kontraktach na roboty budowlane, wła-

ściwymi dla Projektu POIS. 

9. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 

poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy oraz powiadamia o gotowości do odbioru Inżyniera 

Kontraktu. 

10. Dokonanie Odbioru częściowego następuje protokołem Odbioru częściowego na podstawie sporzą-

dzonego przez Wykonawcę, i zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu wykazu robót wykona-

nych, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

11. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót stanowiących 

przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika 

Budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inżyniera Kontraktu, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru, a także po uzyskaniu przez Wykonawcę 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budowli, obiektów z urządzeniami oraz po dokonaniu innych 

czynności przewidzianych przepisami prawa w związku z zakończeniem wykonywania Robót 

Budowlanych. 

12. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wyma-

gane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Inżyniera Kontraktu wpisem do 

Dziennika Budowy w terminie umożliwiającym udział Inżyniera Kontraktu w próbach i sprawdze-

niach. 
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13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zama-

wiającego, w szczególności Inżyniera Kontraktu i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 

uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 

branżowych. 

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale któ-

rych wykonał przedmiot Umowy. 

15. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłosze-

nia robót do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.  

16. Przed przystąpieniem do Odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać do 

właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające 

wyniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu. Dowód przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do protokołu odbioru końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Inżynierowi 

Kontraktu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej oraz w wersji elektronicznej 

sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym układzie współrzędnych. 

Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 

2009 lub niższej (dxf, dwg), a całość dokumentacji przekazana zostanie dodatkowo w formie pliku 

*.pdf. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych znaków 

punktów państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku możliwości ich stabilizacji w 

dotychczasowym miejscu należy dokonać ich przeniesienia. W związku z powyższym 

zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek przekazać Inżynierowi Kontraktu wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów 

państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego. 

17. Przed przystąpieniem do Odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inżynierowi 

Kontraktu komplet dokumentacji powykonawczej, wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi 

oraz innymi niezbędnymi dokumentami, a w szczególności: Dziennik Budowy, protokoły Odbiorów 

częściowych i protokoły Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokumenty 

potwierdzające zastosowanie wyrobów dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie, w tym w szczególności certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez 

Kierownika Budowy i Inżyniera Kontraktu, dokumenty potwierdzające utylizację odpadów powstałych 

wskutek prowadzonych prac, karty przekazania odpadu oraz inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą.  

18. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace będące jego przedmio-

tem nie są gotowe do odbioru w szczególności z powodu ich niezakończenia, z powodu wad, z 

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń lub z powodu braków w dokumentacji, 

o której mowa w ust. 17, Inżynier Kontraktu może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wyko-
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nawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględ-

niający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru 

końcowego.  

19. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany bez istotnych zastrzeżeń Protokół od-

bioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści pro-

tokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób 

ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, 

jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wy-

konanie zastępcze) bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia sądowego na wykona-

nie zastępcze.  

21. Za dzień Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron 

Umowy Protokołu odbioru końcowego robót bez istotnych zastrzeżeń.  

22. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy na ustalony termin odbioru, nie wstrzymuje czynności 

odbioru i uprawnia Zamawiającego do dokonania jednostronnie czynności odbioru.  

23. Przegląd gwarancyjny przeprowadzony zostanie nie wcześniej niż na 45 dni przed upływem okresu 

gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

24. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 

przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym 

przez Zamawiającego terminie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim protokół 

sporządzony przez Zamawiającego jest wiążący dla Wykonawcy. 

25. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym 

przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 

dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze) bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia sądowego na 

wykonanie zastępcze. 

26. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

27. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 

usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 

dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.  

§ 14 

Wynagrodzenie i warunki płatności  

1. Wykonawca za prawidłowe i terminowe wykonanie pełnego zakresu przedmiotu Umowy otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe, wynikające z Oferty, w wysokości ... złotych netto (słownie …), … zł 

brutto (słownie: …), w tym … zł (słownie: …) podatku od towarów i usług według stawki … %. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie  

z VAT, a w szczególności opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 
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3. Faktury za zrealizowane prace będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie 

protokołów odbioru częściowego robót przedstawionych wraz z Raportem realizacji robót 

zatwierdzonych przez inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, po wykonaniu kompletnego elementu 

robót wyszczególnionych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Tylko i wyłącznie podpisany 

przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego lub końcowego bez istotnych zastrzeżeń 

stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć Wykaz Środków Trwałych, właściwy dla danego rozliczenia częściowego. 

4. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych części przedmiotu Umowy określana 

będzie na podstawie Kosztorysu Wykonawczego.  

5. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z załącznikiem w postaci Protokołu 

odbioru częściowego lub Protokołu odbioru końcowego podpisanych bez istotnych zastrzeżeń oraz 

dokumentów wskazanych w ust. 7 lub oświadczenia o braku jakichkolwiek Podwykonawców 

zaakceptowanych lub nie.  

6. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na 

jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, a za dzień zapłaty uważany będzie dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących przedmiot 

Umowy do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć: 

a) oryginały oświadczeń Podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców 

całości wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców prac, których dotyczy faktura 

wystawiona przez Wykonawcę, 

b) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców potwierdzonych przez Podwykonawców 

„za zgodność z oryginałem”, 

c) kopie potwierdzenia przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy kwoty/ kwot wskazanej/ 

wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez Podwykonawców ewentualnie wraz z 

kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty 

całości wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę prace. 

8. Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych 

w ust. 7 winne one być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

9. W przypadku nie przekazania wszystkich wymaganych Umową dokumentów termin zapłaty faktury 

nie rozpoczyna biegu. Faktury nie zawierające wymaganych załączników lub błędnie wystawione 

będą zwracane.  

10. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

a) wykaz rozliczenia umów zawartych z Podwykonawcami oraz umów zawartych pomiędzy 

Podwykonawcami, 

b) oświadczenia wszystkich Podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców 

całości wynagrodzenia z tytułu umów o podwykonawstwo, 

c) oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawców, że nie korzystali pod jakimkolwiek tytułem 

prawnym z innych niż zgłoszeni Podwykonawców oraz, że wszyscy Podwykonawcy zostali 
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zgłoszeni, a na placu budowy nie przebywali jacykolwiek niezgłoszeni Podwykonawcy lub osoby 

działające na ich rzecz lub na ich zlecenie. 

11. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wynagrodzenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone. 

12. W przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zgłoszony lub nie, który wykonywał jakąkolwiek część 

przedmiotu Umowy, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę 

wystąpił Podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę lub 

prawomocnego oddalenia roszczeń Podwykonawcy. 

13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych Podwykonawcom przez 

Zamawiającego, a także wszelkich poniesionych w związku z roszczeniami kosztów, w tym kosztów 

postępowania, zastępstwa prawnego i biegłych, z zobowiązania Zamawiającego wobec 

Wykonawcy, chociażby wierzytelności nie były jeszcze wymagalne (potrącenie umowne). 

Postanowienia powyższe nie wykluczają możliwości naliczania kar umownych, w związku z 

niewykonaniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie w zakresie 

Podwykonawstwa. 

14. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami od towarów i usług. 

15. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w § 2 ust. 6, wynagrodzenie 

Wykonawcy wyliczone zostanie na podstawie kosztorysu zamiennego sporządzonego z 

uwzględnieniem Cen Jednostkowych - dla zakresu robót, dla których jest to możliwe na podstawie 

Kosztorysu Wykonawczego, natomiast dla robót nie określonych w Kosztorysie Wykonawczym - 

metodą kalkulacji szczegółowej opisanej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 

(Dz.U. 201 Nr 80, poz. 867) – dla robót zamiennych, których nie można wycenić na podstawie Cen 

Jednostkowych ujętych w Kosztorysie Wykonawczym. Kosztorys zamienny określający cenę 

jednostkową opracowany będzie z zastosowaniem cen czynników cenotwórczych (R, M, S, Kp, Z) 

na poziomie średnim wynikającym z publikacji kwartalnych Sekocenbud aktualnych na dzień 

sporządzenia kosztorysu zamiennego. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe zastosowanie ww. 

metody kalkulacji szczegółowej, brakujące ceny materiałów zostaną przyjęte jako ceny hurtowe 

konkretnego producenta na dzień sporządzenia kosztorysu zamiennego; podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wytycznych producenta. 

§ 15 

Przeniesienie wierzytelności wynikających z Umowy 

1. Poza przypadkami określonymi w art. 144 ust.1 pkt 4) lit b) i c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający nie wyraża zgody na 

zmianę Wykonawcy na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem 

cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wyko-

nawca będzie finansował wykonanie przedmiotu Umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku 

winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. 

2. Dokonanie przez Wykonawcę przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga 

pod rygorem nieważności uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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3. Dokonanie przez Wykonawcę potrącenia przysługujących mu wierzytelności z wierzytelnościami Za-

mawiającego wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 16 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca lub Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu Umowy, jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż na 14 dni przed datą zawarcia 

umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym Podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z Podwykonawcami, których 

przedmiotem są roboty budowlane: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, a zapłata przez Wykonawcę i Podwykonawców, musi 

nastąpić przed wystawieniem faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, 

b) umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia Podwykonawcy. 

Terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy określone w umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą nie mogą upływać później aniżeli terminy zwolnienia 

gwarancji należytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą, 

c) umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, dopiero 

powyżej którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę, 

d) wynagrodzenie Podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i 

opłaty, w tym podatek VAT, chyba że w zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

zastosowanie znajduje określony w przepisach prawa mechanizm odwróconego obciążenia 

podatkiem VAT , 

e) terminy rozliczeń (okresy rozliczeniowe) z Podwykonawcą, które nie mogą być dłuższe aniżeli 

terminy rozliczeń (okresy rozliczeniowe) pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, w odniesieniu 

do tych samych prac, 

f) umowy winny zawierać harmonogram realizacji robót zleconych Podwykonawcy wraz z 

harmonogramem płatności na rzecz Podwykonawcy, uwzględniający możliwy dopuszczalny 

umową termin rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę oraz terminy wiążące Wykonawcę w 

oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Harmonogramy, o których mowa wyżej będą 

aktualizowane każdorazowo w przypadku zmian Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 

g) umowy winny zawierać zasady dokonywania przez Wykonawcę odbioru robót wykonywanych 

przez Podwykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż odbiory stanowiące podstawę płatności na rzecz 

Podwykonawców odbywać się będą nie rzadziej aniżeli odbiory tych samych robót wchodzących 

w skład robót odbieranych przez Zamawiającego. Odbiory prac wykonanych przez 

Podwykonawców będą się obywały wcześniej aniżeli terminy odbiorów prac dokonywanych przez 
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Zamawiającego. Odbiór robót przez Zamawiającego nie może stanowić warunku odbioru robót 

wykonanych przez Podwykonawcę, 

h) umowy winny zawierać zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, 

zlecania robót zamiennych lub dodatkowych, bez zgody Zamawiającego, a zakres przedmiotowy 

pierwotnej umowy z Podwykonawcą nie może wykraczać poza zakres objęty przedmiotem 

Umowy, 

i) umowy muszą zawierać postanowienia wyłączające możliwość dokonywania wzajemnych 

potrąceń należności pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą, wynikających z roszczeń innych, 

aniżeli związane z realizacją Umowy, 

j) umowy nie mogą zawierać zapisów sprzecznych z treścią Umowy, 

k) umowy zawierane z Podwykonawcami winny zawierać postanowienia, zgodnie z którymi w 

przypadku gdy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w trakcie 

realizacji Umowy projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

l) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy Podwykonawca 

zamierza zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, Podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

zmiany, 

m) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym Podwykonawca jest zobowiązany do 

przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

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

zawarcia, 

n) umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w 

zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia Podwykonawcy, 

o) umowy z Podwykonawcami winny zawierać oświadczenie Podwykonawcy, iż osoby, które będą 

wykonywały w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo czynności w zakresie realizacji 

zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga aby 

osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

p) umowy z Podwykonawcami powinny zawierać zapis, zgodnie z którym Podwykonawca będzie 

zobowiązany do przekazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w postaci kopii umów o pracę zawierających imię i 

nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu, 



25 

 

Nr sprawy 1/11/2018/PI      Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

q) umowy z Podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym w przypadku ujawnienia 

niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i 

Podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę, Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o 

pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia 

uchybienia i do przekazania Wykonawcy i Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę w postaci kopii umów o pracę zawierających 

imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu, 

r) umowy z Podwykonawcami winny zawierać zapis uprawniający Wykonawcę do obciążania 

Podwykonawcę karami umownymi za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w lit. q), 

s) łączna wysokość wynagrodzenia wszystkich Podwykonawców nie może być wyższa niż 

wysokość wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy za wykonanie zakresu robót wykonanych na 

jego rzecz przez Podwykonawców. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa 

w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w 

Umowie, 

b) niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 2, 

c) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami Umowy lub skutkujące niemożnością 

wywiązania się przez Wykonawcę z Umowy, 

d) nie zawierają wycenionego przedmiaru robót budowlanych Podwykonawcy (w przypadku 

umówienia się przez strony o wynagrodzenie ryczałtowe, dokument ten powinien stanowić 

podstawę wyliczenia umówionego ryczałtu), sporządzonego poprzez odniesienie do 

odpowiednich pozycji Kosztorysu Wykonawczego, 

e) zawierającej postanowienia sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zamawiający odpowiada wyłącznie za nieuregulowane przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy 

robót budowlanych wymagalne należności do maksymalnej wysokości wynikającej z odpowiednich 

pozycji Kosztorysu Wykonawczego. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 3. 
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8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca, planuje zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, 

lub Podwykonawca  zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 

stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

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

zawarcia, bez względu na jej wartość. 

11. Postanowienia ust. 10 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania robót przez Podwykonawców, jak za działania lub zaniechania własne, 

choćby nie ponosił winy w wyborze. 

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

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

do zmiany terminu zakończenia prac wchodzących w skład przedmiotu Umowy. 

14. Wykonawca jest obowiązany dokumentować, w sposób wskazany przez Zamawiającego, 

uczestnictwo podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, oraz 

udostępniać te dokumenty, w tym m.in. dokumenty księgowe stanowiące podstawę rozliczenia z 

podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, a także potwierdzenia przelewu wynagrodzenia, 

Zamawiającemu na każde żądanie. Wykonawca jest obowiązany wymagać od podwykonawców 

analogicznych zapisów w umowach z dalszymi podwykonawcami.  

§ 17 

Zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

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 lub Podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 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. 

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

Podwykonawcy. 
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4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokości 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może według swego uznania: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 

przypadku istnienia uzasadnionej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez Podwykonawcę 

dowodów wykonania robót budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT. 

Zapłata, o której mowa w lit. b) i c) uważana będzie za spełnienie świadczenia wobec 

Wykonawcy. 

6. W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadność 

bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, choćby wierzytelności nie 

były jeszcze wymagalne (potrącenie umowne). 

8. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie zobowiązany przez organy władzy publicznej lub sąd do 

zapłaty na rzecz Podwykonawcy, zgłoszonego lub nie, jakiejkolwiek kwoty, Wykonawca, który 

otrzymał wynagrodzenie, zobowiązany będzie do jego zwrotu w terminie 7 dni od dnia wezwania. 

Jeżeli Wykonawca wynagrodzenia jeszcze nie otrzymał lub otrzymał je w części zastosowanie 

znajdą postanowienia ust. 7. W każdym jednak wypadku Zamawiający może dochodzić od 

Wykonawcy regresu w pełnej wysokości, obejmującego także koszty postępowania sądowego lub 

koszty złożenia świadczenia do depozytu sądowego. 

9. Zamawiającemu przysługiwały będą wobec Podwykonawcy wszelkie zarzuty, które przysługują 

Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym i udzielenia mu 

wszelkiej możliwej pomocy w toku ewentualnego postępowania sądowego. 

§ 18 

Uprawnienia z tytułu rękojmi oraz gwarancji jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane w ramach przedmiotu Umowy roboty budowlane 

gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udziela Zmawiającemu na wykonane w ramach przedmiotu Umowy dostawy gwarancji 

jakości na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

Umowy przez okres równy okresowi gwarancji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).  

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny, a Strony rezygnują z wystawiania innych 

dokumentów gwarancyjnych. 
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5. Z zastrzeżeniem ust. 6, w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie 

obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i 

wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. Udzielona rękojmia za wady i 

gwarancja jakości nie będą powodowały powstawania po stronie Zamawiającego jakichkolwiek 

kosztów, w tym warunkujących utrzymanie pełni praw gwarancyjnych. Wszelkie koszty związane z 

udzieloną rękojmią za wady i gwarancją zarówno na całość przedmiotu Umowy jak i na jego 

poszczególne części obciążały będą wyłącznie Wykonawcę. Jeżeli w okresie rękojmi za wady i 

gwarancji wymagane będzie wykonanie jakichkolwiek czynności faktycznych i prawnych 

niezbędnych dla jej utrzymania i skorzystania z pełni wynikających z niej praw Strony postanawiają, 

iż czynności te, w tym wymagane przez osoby trzecie, obciążały będą wyłącznie Wykonawcę. 

6. Zamawiający wykonuje czynności oraz pokrywa koszty związane z eksploatacją urządzeń, instalacji 

i wyposażenia, o których mowa w ust. 5, przy czym czynności eksploatacyjne nie będą stanowić 

warunku utrzymania obowiązywania gwarancji jakości.   

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych przedmiotu Umowy w terminie do 14 dni 

od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym obiektywnie przypadku, w innym 

terminie, na który Zamawiający wyrazi zgodę. 

8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w terminie, o którym mowa w ust. 7 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody 

sądu na wykonanie zastępcze. 

9. Strony zgodnie ustalają następujące postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i 

rękojmi za wady: 

a) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, wyznaczając 

jednocześnie termin do sporządzenia protokołu dotyczącego istnienia wady, 

b) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. 

Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w lit. a), nie przystąpi 

do sporządzenia protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół 

sporządzony przez Zamawiającego, 

c) w przypadku zakwestionowania przez Wykonawcę istnienia lub zakresu wady Zamawiający zleci 

ich ustalenie biegłemu rzeczoznawcy wpisanemu na listę Sądu Okręgowego w Katowicach, a w 

przypadku braku biegłego wpisanego na listę z zakresu, którego dotyczy spór, biegłemu 

wpisanemu na listę innego Sądu Okręgowego według wyboru Zamawiającego. W przypadku 

potwierdzenia istnienia lub zakresu wady choćby w części, koszty sporządzenia opinii pokryje 

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia wezwania. Zlecenie sporządzenia opinii biegłemu nie 

zawiesza, ani nie przerywa biegu terminów do usunięcia wad i nie wyłącza, ani nie ogranicza 

możliwości naliczania kar umownych, 

d) Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego, a 

postanowienia dotyczące odbioru robót będą stosowane odpowiednio. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 
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11. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany urządzeń, instalacji 

lub wyposażenia, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od chwili dostarczenia 

rzeczy wolnej od wad. 

12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 

gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia wykonania zobowiązania 

Wykonawcy wynikającego z gwarancji jakości albo odmowy przez Wykonawcę wykonania 

obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

§ 19 

Kary umowne  

1. Ilekroć Umowa stanowi o zapłacie Zamawiającemu kary umownej, to kwota ta jest zastrzeżona przez 

Strony także na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania, niezależnie od powstania szkody. 

2. W odniesieniu do jakiejkolwiek kary umownej zastrzeżonej w Umowie, Stronom służy prawo do do-

chodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość po-

niesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Ilekroć w Umowie przewiduje się obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, to Zamawia-

jący, będzie mógł zaspokoić roszczenie o zapłatę kary umownej z zabezpieczenia należytego wyko-

nania Umowy lub potrącić wartość kary umownej z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy w 

stosunku do Zamawiającego, choćby wierzytelności nie były jeszcze wymagalne (potrącenie 

umowne), w szczególności z płatności częściowych lub płatności końcowej. Zamawiający może 

także według swojego wyboru dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych na zasadach ogól-

nych. 

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania ciążących na nim zobowiązań. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje któregokolwiek z ob-

owiązków wynikających z niniejszej Umowy lub też realizuje go niezgodnie z niniejszą Umową, Za-

mawiający, o ile odrębny termin nie wynika z postanowień Umowy wezwie Wykonawcę na piśmie 

do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu. Jeżeli jed-

nak termin wykonania zobowiązania jest w umowie oznaczony Zamawiający uprawniony będzie do 

naliczania kar umownych bez odrębnego wzywania. 

6. Zamawiający uprawniony będzie do naliczania Wykonawcy kar umownych w przypadku: 

a) odstąpienia od Umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 20% Wartości Umowy, 

b) opóźnienia w prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% Wartości Umowy, 

za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminów określonych w § 12 ust. 3, z zastrzeżeniem 

ust. 7 - 9,  

c) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu Umowy, w wysokości 0,05% Wartości Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, 

d) naruszenia obowiązków dotyczących podwykonawstwa wskazanych w § 16 i 17 lub innej części 

niniejszej Umowy, a w szczególności w przypadku: 



30 

 

Nr sprawy 1/11/2018/PI      Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 braku potwierdzenia prawidłowej i terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub nieprawdziwego oświadczenia 

potwierdzającego zapłatę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

 nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

 nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, 

  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

 nieprawdziwości oświadczenia dotyczącego braku innych podwykonawców, poza 

zgłoszonymi, 

w wysokości 20.000,00 zł za każde naruszenie.  

e) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia lub 

nieprzedłożenia wymaganych umową dokumentów, w wysokości 10.000,00 zł za każde 

naruszenie, 

f) naruszenia jakiegokolwiek przewidzianego Umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa obowiązku związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony 

przeciwpożarowej w wysokości 10.000,00 zł za każde naruszenie, 

g) za niewykonanie polecenia Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, skierowanego do 

Wykonawcy na podstawie uprawnień określonych w Umowie, w wysokości 10.000,00 zł za każde 

niezrealizowane polecenie, 

h) opóźnienia w Wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku umownego, innego niż określony w lit. a) – i)  

w stosunku do terminów określonych w Umowie w wysokości 0,01 % Wartości Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, 

i) za naruszenie jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy, pomimo pisemnego wezwania 

Wykonawcy przez Zamawiającego do jego wykonania, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy 

przypadek naruszenia. 

7. Jeżeli Wykonawca: 

a) wykonał co najmniej 50% przedmiotu Umowy, kara umowna, o której mowa ust. 6 lit. b) wynosić 

będzie 0,04% Wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia; 

b) wykonał co najmniej 65% przedmiotu Umowy, kara umowna, o której mowa ust. 6 lit. b) wynosić 

będzie 0,03% Wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia; 

c) wykonał co najmniej 80% przedmiotu Umowy, kara umowna, o której mowa ust. 6 lit. b) wynosić 

będzie 0,02% Wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia. 

8. Procentowe wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 7 ustalane będzie zgodnie z 

zasadami określonymi w § 14 ust. 5, przy czym za prace wykonane uważa się prace, co do których 

nastąpiło dokonanie odbioru przedmiotu Umowy lub jego części bez istotnych wad w trybie 

określonym w Umowie, lub protokolarnie potwierdzone usunięcie wad stwierdzonych w protokole 

odbioru. 

9. Kary umowne mogą być sumowane, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może 

przekroczyć 20% Wartości Umowy, z zastrzeżeniem ust. 11. 
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10. Łączna wysokości kar umownych, w przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary za odstąpienie 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może być sumowana do wysokości 40% 

Wartości Umowy. 

11. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują także w przypadku zakończenia Umowy, w tym 

poprzez odstąpienie od Umowy, a w takim przypadku traktowane będą jako odrębne zobowiązanie 

umowne. 

§ 20 

Przypadki odstąpienia od Umowy 

1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie lub powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli: 

a) Wykonawca w rażący sposób nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań Umownych, 

b) Wykonawca nie zastosuje się niezwłocznie do żądania zawartego w poleceniu Zamawiającego 

lub Inżyniera Kontraktu wymagającego, aby Wykonawca naprawił uchybienia, wady lub usterki 

które mają wpływ na właściwe lub terminowe wykonanie Umowy, 

c) Wykonawca pomimo wezwania uchybia wskazanym w Umowie terminom, 

d) Wykonawca pomimo wezwania narusza przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy lub 

przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 

e) Wykonawca pomimo wezwania narusza przepisy dotyczące ochrony środowiska lub gospodarki 

odpadami, 

f) Wykonawca narusza obowiązki wskazane w decyzjach administracyjnych, na podstawie których 

Umowa jest wykonywana, 

g) Wykonawca utraci ochronę ubezpieczeniową w zakresie określonym w § 4 albo nie przedkłada 

dowodów ubezpieczenia lub dowodów jego opłacenia, 

h) Wykonawca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, 

i) w stosunku do Wykonawcy został zgłoszony wniosek o ogłoszenie postępowania likwidacyjnego, 

upadłościowego lub restrukturyzacyjne, 

j) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych 

w § 12 ust. 3  o więcej niż 21 dni, 

k) wstrzymania robót budowlanych na okres dłuższy niż 15 dni, bez upoważnienia ze strony 

Zamawiającego, 

l) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

2. Podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego stanowi ponadto dwukrotne dokonywanie 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 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, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 

umowy. 

3. Okoliczności wskazane w ust. 1 i 2 uważane będą w każdym przypadku za zawinione przez 

Wykonawcę. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 powinno zostać 

złożone w formie pisemnej w terminie 60 dni od dnia zaistnienia podstaw do odstąpienia. 
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5. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach przez niego 

niezawinionych: 

a) odstąpienia, rozwiązania, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności umowy na dofinansowanie 

Projektu POIS , 

b) wycofania się przez Zamawiającego lub beneficjenta, z realizacji Projektu POIS, 

c) rozwiązania w jakikolwiek sposób porozumienia zawartego między beneficjentem Projektu POIS 

a Zamawiającym. 

6. Zamawiający może od Umowy odstąpić, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

7. Odstąpienie od Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 może nastąpić w formie pisemnej 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniający odstąpienie. 

8. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) uporczywie i celowo nie wywiązuje się ze swoich wymagalnych i bezspornych zobowiązań 

finansowych wobec Wykonawcy, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14 

dniowego terminu, 

b) uporczywie i celowo, pomimo pisemnego wezwania nie wywiązuje się z obowiązku przekazania 

będących w jego posiadaniu informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego i 

terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 

9. Oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej w 

terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.  

§ 21 

Obowiązki stron w przypadku odstąpienia od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca podejmie niezwłocznie kroki mające na celu za-

kończenie w terminie wskazanym przez Zamawiającego realizacji przedmiotu Umowy w sposób zor-

ganizowany i sprawny, umożliwiający zminimalizowanie kosztów oraz jak najlepszą ochronę intere-

sów Zamawiającego. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót stano-

wiących przedmiot Umowy, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, w trybie natychmia-

stowym oraz do zabezpieczenia, a następnie do opuszczenia Terenu Budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt Terenu Budowy zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania 

Terenu Budowy Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy. 

4. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to wszelkie znaj-

dujące się na Terenie Budowy Roboty Tymczasowe i roboty budowlane wykonane oraz wbudowane 

urządzenia zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający 

może podjąć także stosowne kroki w celu uniemożliwienia wywozu z placu budowy materiałów tam 

dostarczonych oraz w celu ochrony swych interesów. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na 
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dzień odstąpienia. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji oraz Kosztorysu Wykonawczego strony 

ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń. W przy-

padku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi określonemu w zdaniu pierwszym, inwentaryzacji 

dokona jednostronnie Zamawiający ze skutkiem dla Wykonawcy. 

6. Odbiór prac, o których mowa przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w Umowie.  

7. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków przewidzianych w Umowie dotyczą-

cych kar umownych, zwrotu lub przekazania dokumentacji, przeniesienia autorskich praw majątko-

wych, zachowania tajemnicy oraz sporządzenia raportów. 

8. Odstąpienie od Umowy nie uchyla obowiązków Wykonawcy wynikających z rękojmi oraz gwarancji 

jakości w stosunku do wykonanej części przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykonanej 

części przedmiotu Umowy od dnia odstąpienia do dnia przekazania Terenu Budowy ponosi 

Wykonawca. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony, a Zamawiający nie 

będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kar umownych, rekompensat lub odszkodowań. 

§ 22 

Zabezpieczanie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 

kwotę równą 10% cny całkowitej podanej w Ofercie, która wynosi _____________ zł. 

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

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

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

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia.  

5. Kwota w wysokości _________ zł stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji, 

wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ___________ zł, 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), pod warunkiem, że zmiana 

formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 



34 

 

Nr sprawy 1/11/2018/PI      Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

8. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

9. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego 

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

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.. 

11. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być 

realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do 

dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy, w 

szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze 

potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości. 

12. Strony postanawiają, że w przypadku, jeśli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego 

wykonania Umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, to będzie on miał prawo 

wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było 

przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku. 

§ 23 

Zmiany postanowień Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności 

formy pisemnej w postaci aneksu, chyba że co innego wynika z treści Umowy. 

2. Zmiana personelu wskazanego w Ofercie odbywa się poprzez pisemne zatwierdzenie przez 

Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy i nie wymaga zmiany Umowy w postaci aneksu. 

3. Dokonanie zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego na zasadach określonych w Umowie  

nie wymaga zmiany Umowy w postaci aneksu. 

4. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz osób uprawnionych do ich reprezentacji lub 

upełnomocnionych w Umowie do dokonywania określonych czynności, nie stanowią zmiany Umowy, 

o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie. 

5. Zgodnie z postanowieniami SIWZ, poza innymi przypadkami wskazanymi w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany Umowy, w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na 

zasadach w Umowie wskazanych. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy stosunku do treści Oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy uzasadnionej działaniem organów 

administracji, w szczególności w przypadku: 
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 przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

 konieczności dokonania zmiany w pozwoleniu na budowę, 

 nieuzasadnionej odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

 pojawienia się na etapie realizacji robót nowych warunków lub wymagań nałożonych przez 

właścicieli lub zarządców infrastruktury, dotyczących tych elementów, w które ingeruje lub z 

którymi koliduje Dokumentacja Projektowa. 

W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonywanie przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 

c) dokonania w trybie nadzoru autorskiego zmiany w Dokumentacji Projektowej, które 

uniemożliwiają wykonanie przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć terminy wykonania przedmiotu Umowy o okres wynikający i 

uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w Dokumentacji Projektowej, przy 

uwzględnieniu czasu trwania dokonania zmian decyzji administracyjnych lub uzyskania nowych 

decyzji administracyjnych, 

d) wystąpienia Siły Wyższej, skutkującej niemożliwością prowadzenia prac. 

W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi 

uniemożliwienia prowadzenia prac. .  

e) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy/innego podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca/podmiot lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca/inny podmiot, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszą 

Umową. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie jaki wynika w 

szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 

winy. 

f) wystąpienia konieczności zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na 

rzecz Wykonawcy na skutek zmian w umowie o dofinasowanie Projektu POIS lub wytycznych 

dotyczących realizacji Projektu POIS. W takim przypadku zmiana Umowy obejmować będzie 

wprowadzenie do Umowy zapisów zgodnych z nowo wprowadzonymi do umowy o dofinasowanie 

Projektu POIS lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu POIS 

7. Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (w szczególności: koszty 

zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze), chyba 

że przedłużenie terminu realizacji Umowy nastąpi z wyłącznej winy Zamawiającego 
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8. Stosownie do postanowień art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 w przypadku: 

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

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wyżej wymienione składniki. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany 

stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowód potwierdzający, że zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 

r. poz. 847), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny 

wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 

w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

Wykonawca przedłoży zamawiającemu kopie wszystkich umów uzasadniających ewentualną 

podwyżkę i upoważnia niniejszym Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych objętych 

przedmiotowymi dokumentami, 

c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 

zmiany zasad, o których mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek 
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może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie, 

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej w ust. 8 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku 

VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 8, na zmianę wynagrodzenia 

umownego należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Zamawiającego. Wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz i wyliczeń należy wyłącznie do 

Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego, a dowody 

powyższe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt, który został ujęty w wynagrodzeniu 

umownym. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) regulujące 

możliwość zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian umowy. 

§ 24 

Podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie publiczne 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują jedynie w przypadku wyboru przez Zamawiającego 

oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne. 

2. Podmioty występujące w Umowie jako Wykonawca, których dane zostały wskazane we wstępnej 

części Umowy, oświadczają, że zawarły i dostarczyły Zamawiającemu w oryginale umowę 

cywilnoprawną określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich 

współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający potwierdza, iż kopię umowy, o której 

mowa w zdaniu pierwszym otrzymał. Każda zmiana lub uzupełnienie przedmiotowej umowy winna 

być dokonana na piśmie i przekazana w oryginale lub poświadczonym za zgodność z oryginałem 

odpisie Zamawiającemu. Zmiana lub uzupełnienie przedmiotowej umowy nie może w jakikolwiek 

sposób pogarszać lub naruszać obowiązków lub praw Zamawiającego. 

3. Jako lidera - pełnomocnika Wykonawców wybrano _______________ 

4. Lider – pełnomocnik Wykonawców działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez 

cały okres realizacji Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony będzie do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w 

szczególności upoważniony będzie do: 

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich Wykonawców, 

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z Umowy,  

c) przyjmowania w imieniu wszystkich Wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego, 

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z Umową, 

e) reprezentowania wszystkich Wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją Umowy, 

f) podpisywania w imieniu wszystkich Wykonawców wszelkich dokumentów związanych z 

realizacja Umowy, w szczególności do podpisywania Umowy, innych umów związanych z 

Umową, aneksów i protokołów. 
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5. Podmiotem uprawnionym w imieniu Wykonawców do wystawiania faktur VAT będzie lider – 

pełnomocnik Wykonawców. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem lidera - 

pełnomocnika Wykonawców należności wynikającej z wystawionej przez niego faktur VAT z tytułu 

wykonania przedmiotu Umowy, pozostali Wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone 

wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace i 

nie będą uprawnieni do wystawiania innych faktur VAT. 

6. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzona będzie wyłącznie z 

liderem - pełnomocnikiem, na jego adres wskazany we wstępnej części Umowy, a Lider zobowiązany 

jest do przekazania korespondencji pozostałym Wykonawcom wspólnie realizującym zamówienie. 

7. Żaden z Wykonawców wykonujących wspólnie zamówienie nie będzie uznawany za 

Podwykonawcę. 

8. Podmioty wykonujące wspólnie zamówienie zgodnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie oświadczają, 

że ponoszą solidarną odpowiedzialności wobec Zamawiającego za działania i zaniechania 

wszystkich z nich łącznie i każdego z osobna dokonane podczas realizacji całości przedmiotu 

Umowy, niezależnie od ich wewnętrznego podziału obowiązków oraz za zobowiązania wynikające z 

niniejszej Umowy. Jakiekolwiek inne ustalenia, zobowiązania i wyłączenia podmiotów wspólnie 

wykonujących zamówienie, w tym także zawarte w umowie, o której mowa w ust 2 nie mają 

znaczenia dla ustalenia ich solidarnej odpowiedzialności, a podmioty te zrzekają się w tym zakresie 

w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek zarzutów lub roszczeń. 

§ 25 

Prawa autorskie  

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

Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w § 14, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych 

opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. 

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

nych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych 

utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, eks-

pertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami 

itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu j Umowy, 

zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym pra-

wem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploa-

tacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność 

wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwory, które przekaże Zamawiającemu 

stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

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

utworów będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

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

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje  

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
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c) wprowadzanie do pamięci komputera, 

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

e) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

f) najem, dzierżawa, 

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

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

części lub całości, opracowania, 

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji (z wyłączeniem programów kompu-

terowych). 

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

w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym 

jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokona-

niu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z rosz-

czeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli narusze-

nie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wyko-

nawcę, Wykonawca: 

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

zdarzeń; 

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

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w  

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 

prawnej postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 

lub osób zgłaszających roszczenia.   

5. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa ma-

jątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw 

na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

§ 26 

Postanowienia dotyczące danych osobowych 

1. Wykonawca/osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy Umowę przyjmuje/przyjmują do wiadomości 

i akceptuje/akceptują, że jego/ich dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do 

wykonania Umowy, na co Wykonawca/ osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy Umowę 

wyraża/wyrażają zgodę 

2. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-

100 Tychy; email:sekretariat@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 01 07. 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy; e-mail: iod@pkmtychy.pl; tel.: 32 

217 10 41 wew. 160. 
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4. Wykonawca/osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy Umowę przyjmuje/przyjmują do wiadomości 

i akceptuje/akceptują, że odbiorcami jego danych osobowych mogą być pracownicy Zamawiającego, 

a także instytucje oraz organy publiczne w zakresie określonym przepisami prawa.  

5. Dane osobowe Wykonawcy/osób podpisujących w imieniu Wykonawcy Umowę będą przetwarzane 

przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres uzasadniony ze względu na 

okresy przedawniania roszczeń z Umowy oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z 

obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych właściwych dla Projektu POIS. Po tym okresie 

dane osobowy Wykonawcy/osób podpisujących w imieniu Wykonawcy Umowę będą usuwane.  

6. W celu oraz na zasadach określonych w ust. 1 – 5 przetwarzane będą także dane osób, z pomocą 

których Wykonawca wykonywać będzie przedmiot Umowy. W każdym przypadku, w którym 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dane osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

zobowiązany jest on do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych przez 

Zamawiającego, za co ponosi odpowiedzialność.  

7. Wykonawca został poinformowany, iż każda osoba, której dane są przetwarzane przez 

Zamawiającego, ma prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

c. przenoszenia danych; 

d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe przekazuje 

Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy o przysługujących im uprawnieniach, o których 

mowa w ust. 7, za co ponosi odpowiedzialność.  

W zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE. 

§ 27 

Postanowienia końcowe 

1. Spory mogące powstać w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy strony poddają rozstrzy-

gnięciu sądów właściwych dla siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie, a spory rozstrzygane będą w języku 

polskim. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiają-

cego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający        Wykonawca 


