Dział Zamówień Publicznych
Załącznik nr 3 do SIWZ

WZÓR UMOWY
UMOWA NR ............................
zawarta w dniu ……................... w Lublinie, pomiędzy:
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON:
000514064
zwanym
dalej
Zamawiającym
reprezentowanym
przez:
......................................................................................
a
....................................................................................................................................................................................................
NIP:..............................................., REGON: ………………..................... - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowanym przez:
......................................, a wspólnie zwanymi dalej „Stronami.”
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§ 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i w
programie funkcjonalno-użytkowym.
1
Przedmiotem niniejszej umowy w części nr ………… jest ...........………………………………………………………………. , zgodnie
z ofertą Wykonawcy oraz opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2
do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszą umową, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia oraz programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami. Wykonawca oświadcza, że
posiada środki finansowe w wysokości umożliwiającej sprawną realizację przedmiotu umowy oraz stosowne
doświadczenie i wiedzę w zakresie wykonywania robót budowlanych, a także dysponuje wykwalifikowanym
personelem, posiadającym niezbędne kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia, wysokiej jakości sprzętem
i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe i prawidłowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje, które były niezbędne do przygotowania oferty oraz
prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy przy
zachowaniu należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, najwyższej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej oraz zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Prawa
Budowlanego.
Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia oraz kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotowej
umowy. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia oraz doświadczenie
pozwalające na prawidłowe wykonanie inwestycji będącej przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zastosować materiały odpowiadające, co do jakości,
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z dyspozycją art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych.

Informacje zostaną uzupełnione w zależności od Części na jaką będzie zawierana przedmiotowa umowa.
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W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
przeprowadzonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) pn. Roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części, nr AZP-240/PN-p5350/32/2020, została zawarta umowa
o następującej treści:

Dział Zamówień Publicznych
Wykonawca w dniu podpisania umowy posiada ważną i opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności związaną z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 500 000,00 zł (słownie: pięćset
tysięcy 00/100 zł), tytułem pokrycia roszczeń wynikających z wyrządzonych przez Wykonawcę szkód na osobie lub w
mieniu, w szczególności szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w ruchomościach i nieruchomościach Zamawiającego
z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż termin planowanego zakończenia robót. W przypadku, gdy Wykonawca
posiada ubezpieczenie, którego ważność kończy się przed terminem realizacji robót budowlanych będzie
zobowiązany przedłużyć to ubezpieczenie co najmniej do terminu zakończenia tych robót wynikającego z umowy. W
takim przypadku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię polisy niezwłocznie po jej otrzymaniu. W przypadku
dokonania zmian umowy, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4. Wykonawca zobowiązuje się do
kontynuacji ubezpieczenia aż do czasu zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, a kopię
ważnej i opłaconej polisy przekaże Zamawiającemu na każde zgłoszone pisemnie żądanie. W przypadku, gdy
Wykonawca nie przedłoży ważnej i opłaconej polisy OC w terminie wymaganym przez Zamawiającego, Zamawiający
jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia ww. okoliczności.
9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż wszystkie czynności bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu zamówienia na terenie budowy (dotyczy Wykonawcy i Podwykonawców), w szczególności:
- roboty przygotowawcze, w tym: zabezpieczenie terenu budowy;
- roboty budowlane, w tym:, murowanie, tynkowanie, roboty wykończeniowe ścian i podłóg, przejścia instalacyjne przez
ściany i stropy,;
- roboty instalacyjne i montażowe
- wszelkie roboty wykonywanie na wysokości;
- uruchomienie wszystkich urządzeń;
- wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej;
- prace pomocnicze na terenie budowy (dotyczy Wykonawcy i Podwykonawców) mają być wykonywane przez osoby
zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek
zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierowników robót i projektantów.
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10. Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu
„Wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę”, skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykaz, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera następujące dane: imiona, nazwiska oraz stanowiska pracowników, a
także oświadczenie Wykonawcy o tym, iż osoby wymienione w wykazie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do momentu otrzymania w/w wykazu. Przedmiotowy wykaz
dostarczany jest w oryginale na adres: Dział Inwestycji i Remontów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój C-222. Każdorazowa zmiana w/w wykazu osób, nie wymaga aneksu do
umowy, w takiej sytuacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu każdorazowo korektę listy osób skierowanych do
realizacji zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu
zweryfikowania czy osoby wykonujące czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia są osobami wskazanymi przez
Wykonawcę w Wykazie, o którym mowa w ust. 10 Osoby skierowane przez Wykonawcę są zobowiązane posiadać
identyfikatory zawierające imię, nazwisko oraz stanowisko, identyfikatory powinny również być opatrzone pieczęcią
Wykonawcy. W razie nieposiadania identyfikatora przez osobę wykonującą pracę na terenie budowy, Zamawiający
wzywa Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez tą osobę prac do momentu wyjaśnienia podstawy jej
zatrudnienia,
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania, o
którym mowa w ust. 9 poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający
zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanego zaświadczenia ZUS, potwierdzającego opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę.
13. Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu przedmiotu umowy doprowadzić teren do należytego stanu (pełnego
uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
14. Wykonawca na czas robót budowlanych dokładnie zabezpieczy wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach, w
których będą prowadzone roboty budowlane, meble oraz podłogi i posadzki nie będące przedmiotem realizacji
zadania w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. W przypadku pobrudzenia podłogi niedopuszczalne jest mycie jej
wodą lub typowymi środkami myjącymi. Podłogi zostaną umyte środkami zaakceptowanymi przez administratora
budynku.
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8.

Dział Zamówień Publicznych
15. Zamawiający za „wady istotne” robót budowlanych, uważa wady które uniemożliwiają prawidłowe i normalne
korzystanie z przedmiotu umowy (budynku, obiektu, pomieszczeń lub instalacji znajdujących się w danym budynku,
itd.) w którym zrealizowano roboty budowlane zgodnie z wymaganiami i celami zawartej w tym zakresie umowy,
odbiegają w sposób zasadniczy od cech funkcjonalnych, estetycznych właściwych specyfice robót budowlanych,
znacznie obniżają wartość, albo polegają na znacznym odstępstwie od wymagań dotyczących wykonania zamówienia.
Wadami istotnymi robót budowlanych będą również wady, wymagające w celu ich naprawy opracowania dodatkowej
dokumentacji projektowej lub wykonane zostały niezgodnie z treścią zawartej umowy i/lub zasadami wiedzy
technicznej.
16. Zamawiający za wady nieistotne, uzna wady nie wpływające na prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy, które
nie mają cech wad istotnych, możliwe do usunięcia przez Wykonawcę realizującego dany przedmiot zamówienia już
po odbiorze robót budowlanych w czasie do 14 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru i nie
wymagające ponownej ingerencji w wykonany przedmiot zamówienia (np. demontaż i ponowny montaż elementów
instalacji), w szczególności: niestaranne zamontowanie elementów wyposażenia, niedokładne zamalowanie
fragmentów ścian, czy też inne drobne wady wykonawcze.
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§ 3 WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przekazania do dnia przekazania
przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem odbioru końcowego robót. Wykonawca zobowiązuje się wykonać
i utrzymywać na swój koszt zabezpieczenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
2. Zamawiający, jako teren budowy rozumie miejsce prowadzenia robót budowlanych (część obiektu lub pomieszczeń),
wydzielone przez Wykonawcę w sposób widoczny i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe z jego
winy, dotyczące pracowników własnych i osób trzecich, powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi
robotami. Wszystkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac Wykonawca usunie własnym kosztem i staraniem.
W przypadku wypłaty z ubezpieczenia Wykonawcy odszkodowania na rzecz Zamawiającego pomniejszonego o kwotę
wynikającą z franszyzy redukcyjnej lub odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu franszyzy integralnej, Wykonawca
zobowiązuje się wypłacić Zamawiającemu kwotę potrącenia wynikającą z wyłączeń z umowy ubezpieczenia, a w
przypadku braku możliwości uzyskania od ubezpieczyciela podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się również wypłacić
Zamawiającemu kwotę równą potrąconemu podatkowi VAT.
4. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole wprowadzenia na teren budowy, zabezpieczyć
i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz
zapewnić warunki bezpieczeństwa.
5. Wykonawca ma obowiązek w szczególności do:
1) organizacji, utrzymania i zabezpieczenia na własny koszt zaplecza robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym;
2) organizacji ochrony mienia na terenie robót, do czasu zakończenia robót budowlanych objętych zamówieniem;
3) po zakończeniu robót całkowitego uporządkowania terenu budowy;
4) realizacji przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej;
5) należytego zabezpieczenia i ochrony terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) utrzymania należytego porządku na budowie i w jej bezpośrednim otoczeniu;
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§ 2 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
- w zakresie prac projektowych: 6 tygodni od daty podpisania umowy
-w zakresie robót budowlanych: od dnia 1 lipca 2021 do dnia 17 września 2021r..
-w zakresie gwarancji – w terminie określonym zgodnie z ofertą Wykonawcy tj.……………………………………………………… .
2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji uzgodnionym przez Strony i
zaakceptowanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren budowy na podstawie protokołu wprowadzenia na teren budowy,
nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do
realizacji robót, jednak nie wcześniej niż 1 lipca 2021 r., z zastrzeżeniem § 1 ust. 10 zd. trzecie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w terminie maksymalnie 3 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.
5. Wykonanie przedmiotu umowy następuje w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
bez zastrzeżeń bądź protokołu odbioru zawierającego zastrzeżenia nieistotne z punktu widzenia realizacji zamówienia.
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7) bieżącego usuwania i składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń
prowizorycznych, przy uwzględnieniu obowiązujących w tym względzie regulacji prawnych;
8) bezwzględnego stosowania przepisów ppoż. i bhp.
6. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy, po uzgodnieniu z Zamawiającym, jest zobowiązany do utylizacji
gruzu i innych odpadów, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 747 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 10). W celu należytego wykonania zobowiązań
wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z z 2020 r. poz. 747 z późn. zm.).
7. W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie
niezbędnych działań mających na celu przyspieszenie prowadzonych robót budowlanych, tak, aby przedmiot umowy
został wykonany w terminach wskazanych w niniejszej umowie, pod rygorem zapłaty kar umownych określonych
w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wskazane mu przez Zamawiającego działania, chyba że
niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. Wszystkie koszty związane z podjętymi
działaniami mającymi na celu przyspieszenie realizacji robót budowlanych obciążają Wykonawcę.
8. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, o których mowa w § 1 ust. 9 umowy (obowiązek
zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierowników robót i projektantów);
2) współpracy ze służbami Zamawiającego, w tym w szczególności z uprawnionym pracownikiem Zamawiającego,
wskazanym w § 10 niniejszej umowy;
3) koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i
przepisami;
4) prowadzenia prac szczególnie hałaśliwych w godzinach uzgodnionych z administratorem obiektu (ze względu na
sąsiedztwo obiektu prace hałaśliwe nie mogą być wykonywane w godzinach nocnych);
5) wyposażenia osób (pracowników) realizujących przedmiot umowy w identyfikatory, o których mowa w § 1 ust.
11 umowy;
6) pisemnego powiadamiania Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym – z wyprzedzeniem nie krótszym
niż 3 dni robocze, z zastrzeżeniem § 3 ust. 14;
7) przekazania Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów,
certyfikatów bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych;
8) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
9. Do obowiązków Zamawiającego w ramach niniejszej umowy należy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz jednego egzemplarza programu funkcjonalno użytkowego;
2) przekazanie Wykonawcy istotnych do wykonania Umowy informacji i dokumentów w zakresie niezbędnym
do realizacji przedmiotu zamówienia;
3) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy;
4) wypłata należnego wynagrodzenia za roboty budowlane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę, w terminie określonym w niniejszej Umowie.
10. Zamawiający ma prawo do wstrzymania wykonania całości lub części robót budowlanych, jeśli w jego ocenie będą one
wykonywane wadliwie, z naruszeniem prawa lub umowy lub też w sposób grożący spowodowaniem znacznych strat
materialnych lub zagrożeniem dla życia, zdrowia.
11. Zamawiający ma prawo do wstrzymania wykonania całości lub części robót budowlanych, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w wypadku użycia przez Wykonawcę materiałów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową,
jak też niespełniających obowiązujących norm lub nieposiadających wymaganych atestów, certyfikatów lub innych
dokumentów wymaganych w tym zakresie.
12. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań przeprowadzonych prac z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi normami i wymaganiami opisanymi w niniejszej umowie.
13. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pisemnego zgłoszenia o zakończeniu prac i gotowości do ich odbioru.
Zgłoszenie prac do odbioru końcowego wymaga zakończenia wszystkich przewidzianych prac będących przedmiotem
niniejszej umowy i ich przyjęcia przez Zamawiającego.
14. Do zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej zawierającej zeskanowaną dokumentację
z wersji papierowej.

4

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

Strona

§ 4 DOKUMNETACJA PROJEKTOWA
1. Dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego,
do Działu Inwestycji i Remontów, pok. C222 w ilości egzemplarzy określonych w programie funkcjonalno użytkowym.
2. Wykonawca w dniu podpisania protokołu przekazania dokumentacji dostarczy Zamawiającemu jeden komplet
dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, a w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentacji dostarczy
Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową.
3. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji dołączy pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja projektowa
jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami
oraz zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie zupełnym i kompletnym.
4. Przy przekazaniu dokumentacji Zamawiający nie jest obowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości wykonanej
dokumentacji.
5. Po przekazaniu dokumentacji projektowej, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi jej dostarczenie
podpisując protokół przekazania dokumentacji. Protokół przekazania dokumentacji stanowi pokwitowanie odbioru
jednego kompletu dokumentacji i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej umowy.
6. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, Zamawiający lub osoba/podmiot przez
niego upoważniona dokona weryfikacji przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej pod względem
zgodności jej wykonania z niniejszą umową.
7. Jeżeli przekazana dokumentacja będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z założeniami niniejszej umowy,
Zamawiający wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia i wezwie do ich usunięcia w terminie określonym przez
Zamawiającego.
8. W dniu podpisania protokołu odbioru dokumentacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację
projektową w wymaganej ilości egzemplarzy. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji
projektowej, strony podpiszą protokół odbioru dokumentacji. Podpisanie protokołu nie stanowi potwierdzenia
należytego wykonania umowy.
9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej, po ponownym
przekazaniu przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji, procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona
ponownie. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania stosownych zmian lub uzupełnień, zgodnie z uwagami i
zastrzeżeniami Zamawiającego, w wyznaczonym terminie. W razie potrzeby procedurę tę powtarza się aż do
zaakceptowania dokumentacji przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone spisanym protokołem przekazania
dokumentacji projektowej.
10. Odbiór dokumentacji projektowej uważa się za dokonany z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji bez
zastrzeżeń.
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15. Wykonawca zobowiązuje się do poprawy wykonanych prac, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmiany
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej pracy przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie
postępowania.
16. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, o którym mowa w § 13 ust. 5 niniejszej umowy, na
ponowne wykonanie przedmiotu zamówienia zawierającego wady, Zamawiający ma prawo:
1) usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
2) żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia,
3) odstąpić od umowy, w terminie wskazanym w §13 niniejszej umowy.
17. W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy strony obciążają następujące obowiązki:
1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W protokole tym strony przedłożą zestawienia
swoich roszczeń,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt, jeżeli z jego winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odbioru końcowego, usunie z terenu budowy przez
niego dostarczone lub wniesione urządzenia, narzędzia, zaplecza.
18.Zamawiający w przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu objętym
niniejszą umową, zobowiązuje się do zawarcia z Wykonawcą odrębnej umowy o treści i na zasadach określonych w
przepisach powszechnie obowiązujących. Treść takiej umowy zostanie uzgodniona przez Strony przed dniem jej
zawarciem. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych po jej zawarciu, stanowić będzie załącznik do
niniejszej umowy.

Dział Zamówień Publicznych

2.

3.

4.
5.

6.

Strona

1.

§ 5 PODWYKONAWCY (JEŻELI DOTYCZY)
Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu
jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający złoży pisemne zastrzeżenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:
a)w projekcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą brak będzie wskazania: terminu wykonania,
wysokości wynagrodzenia, zakresu robót,
b)termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikający z umowy zawartej
między zamawiającym i wykonawcą,
c)termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o
podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy,
d) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za przewidziany umową o podwykonawstwo
zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między
Zamawiającym i Wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót,
e)projekt umowy nie będzie obejmował dostaw i usług niezbędnych do wykonania zakresu robót określonego w
projekcie umowy,
f)projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą,
g)projekt umowy zawiera zapisy wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie
całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców,
h)projekt umowy nie zawiera zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamówienia przez Podwykonawcę,
i)projekt umowy nie zawiera stosownych zapisów odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia płatności dla
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (przedstawianie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, cesja wierzytelności na Podwykonawcę, dalszych Podwykonawców,
gwarancja terminowej zapłaty),
j)projekt umowy nie zawiera zapisów dotyczących terminu na doręczenie wystawionej faktury Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Treść umowy zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą oraz jej zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, nie zgłosi w formie pisemnej
sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy lub jej zmiany, oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany
jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
1) zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,
2) dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty
jest kopia polecenia przelewu,
3) oświadczenia Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę,
że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, wynikającymi z umowy
podwykonawstwa,
4) protokół wykonanych robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę.
Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
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11. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do wystąpienia w jego imieniu
do właściwych organów państwowych w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń.
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Strona

§ 6 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone niezmiennie
zgodnie z ofertą Wykonawcy:
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi ................................................................... zł
(słownie:................................................................................................................................................. zł ......./100)
Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi ......................................................................... zł
(słownie:.....................................................................................................................................................zł ..../100)
stawka podatku VAT ........................... %,
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7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu. Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający:
1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej
zapłaty albo
2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się
należy, albo
3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy
z podwykonawcami.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne.
Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca, który ponosi wobec
Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez
Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym
Podwykonawcom.
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawcę w przypadku:
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub
1
innego naruszenia art. 647 Kodeksu cywilnego.
16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż
5% wartości brutto umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w
sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
17. Zapisy umów lub projekty umów z Podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami przedmiotowoistotnymi umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz zapisami w SIWZ.
18. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu
wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
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W części 2 zapis nie obowiązuje.

Strona

§ 7 GWARANCJA I RĘKOJMIA NA ROBOTY BUDOWLANE
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, przy czym Zamawiający może
wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2. Dotyczy części 1: gwarancja obejmuje również konserwację zainstalowanego systemu wykonanego w ramach
2
przedmiotu umowy wraz z wymianą części .
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na całość przedmiotu zamówienia stanowiący przedmiot
umowy, licząc od dnia odbioru końcowego na okres ……….. miesięcy.
4. Wskazana powyżej odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy całości przedmiotu niniejszej umowy niezależnie od tego,
czy wykryte wady spowodowane są przez Wykonawcę, czy też ustanowionych przez niego Podwykonawców.
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2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego oraz zmiany formy płatności określonej
w niniejszej umowie przez Zamawiającego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru
lub kosztów prac.
3. Strony niniejszej umowy nie mogą zmieniać ustalonego w ust. 1 ryczałtowego wynagrodzenia bez względu na
faktyczny zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.
4. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o jedną fakturę/rachunek.
5. Faktura/rachunek może zostać wystawiona po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń bądź jeżeli protokół odbioru zawiera zastrzeżenia nieistotne z punktu widzenia
realizacji zamówienia po zakończeniu prac.
6. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza,
że uwzględnił w ofercie wszelkie dane i informacje udostępnione mu przez Zamawiającego oraz wszelkie warunki
lokalne rozpoznane we własnym zakresie, niezbędne do wykonania umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę
robót, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może - z tytułu ewentualnego
zwiększenia ilości robót – rościć sobie żadnych praw do Zamawiającego i żądać zwiększenia wynagrodzenia.
7. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku
za wykonany przedmiot umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło
w ostatnim dniu upływu terminu.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez
niego na prawidłowo wystawionej fakturze/rachunku po zakończeniu prac budowlanych.
9. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje wszystkie koszty związane z jego
wykonaniem i odbiorem, w tym:
1) roboty określone dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz
przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w tym koszty dostawy, montażu i uruchomienia dostarczonych
urządzeń,
2) koszty wszystkich niezbędnych inwentaryzacji, pomiarów, ekspertyz i badań, wykonania dokumentacji
powykonawczej,
3) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
4) należny podatek VAT,
5) wszystkie inne, nie wymienione wyżej koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót
budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną.
10. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu, pisemnego
oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty za dotychczas wystawione faktury, których termin płatności
upłynął. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający wstrzyma płatność
faktury na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności w ww. zakresie nastąpi w części odpowiadającej wysokości
niezaspokojonych roszczeń podwykonawców. Na pisemny wniosek Wykonawcy kwota należnego wynagrodzenia
może być przelana na wskazane konto Podwykonawcy, który wykonał w sposób należyty umowę zawartą na realizację
odpowiedniego zakresu robót objętego niniejszą Umową, pod warunkiem prawidłowego zgłoszenia Zamawiającemu
Podwykonawcy w trybie niniejszej Umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności za szkody
spowodowane przez Wykonawcę względem Zamawiającego, jak i osób trzecich i ich ubezpieczycieli, jeżeli osoby te
zgłoszą na piśmie uzasadnione roszczenie.
12. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
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§ 8 PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca oświadcza, że zbywa wszystkie prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne wraz z prawem
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji projektowej oraz wszystkie inne elementy przedmiotu
umowy, które można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.), na wszystkich odrębnych polach eksploatacji wymienionych w
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z wyłącznym prawem zezwalania
na wielokrotne dokonywanie wszelkich przeróbek dokumentacji projektowej, jak i jej poszczególnych części
składowych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
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5. Jeżeli w okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi zostanie wykryta wada, Zamawiający ma obowiązek
zawiadomić o tym na piśmie Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego przystąpić do usuwania wady, jak też zobowiązany jest
naprawić wszelką wynikającą z niej szkodę.
6. Jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od zawiadomienia go o wystąpieniu wady nie przystąpi do czynności niezbędnych
do usunięcia wady oraz usunięcia szkód powstałych w wyniku jej wystąpienia, Zamawiający może po zawiadomieniu o
tym Wykonawcy usunąć wadę i szkody we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z
tytułu gwarancji i rękojmi. Zamawiającemu przysługuje takie uprawnienie także wtedy, gdy Wykonawca
z nieuzasadnionych powodów wstrzyma czynności naprawcze lub będzie je przeprowadzał w sposób opieszały, lub
niezgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy w danej dziedzinie.
7. W wypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia Zamawiającemu
kosztów usunięcia wady i szkód powstałych w jej wyniku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
stosownego wezwania.
8. Niezależnie od powyższych uprawnień, w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, Zamawiający ma prawo podnosić
roszczenia z tytułu rękojmi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Ponadto niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi za wady i gwarancji jakości, jak też uprawnień wynikających z postanowień dotyczących kar umownych,
Zamawiający może zażądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody powstałej w wyniku zaistnienia wady.
9. Jeżeli w okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi zostanie wykryta wada, Zamawiający ma obowiązek
zawiadomić o tym na piśmie Wykonawcę.
10. W ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi serwisowej w terminie 48 godzin tj.
rozpoczęcia prac serwisowych w siedzibie Zamawiającego. Czas ten liczony od momentu zgłoszenia awarii przez
Zamawiającego do momentu podjęcia czynności zmierzających usunięcia awarii przez Wykonawcę.
11. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek, wad i awarii w terminie maksymalnie 14 dni od dnia rozpoczęcia
prac serwisowych. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, termin na usunięcia
usterek, wad i awarii może zostać wydłużony do 30 dni.
12. Jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od zawiadomienia go o wystąpieniu wady nie przystąpi do czynności
niezbędnych do usunięcia wady oraz usunięcia szkód powstałych w wyniku jej wystąpienia, Zamawiający może po
zawiadomieniu o tym Wykonawcy usunąć wadę i szkody we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. Zamawiającemu przysługuje takie uprawnienie także wtedy, gdy
Wykonawca z nieuzasadnionych powodów wstrzyma czynności naprawcze lub będzie je przeprowadzał w sposób
opieszały, lub niezgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy w danej dziedzinie.
13. W wypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia Zamawiającemu
kosztów usunięcia wady i szkód powstałych w jej wyniku w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania.
14. Niezależnie od powyższych uprawnień, w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, Zamawiający ma prawo podnosić
roszczenia z tytułu rękojmi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Ponadto niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi za wady i gwarancji jakości, jak też uprawnień wynikających z postanowień dotyczących kar umownych,
Zamawiający może zażądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody powstałej w wyniku zaistnienia wady.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy w przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, po bezskutecznym upływie terminu
wyznaczonego na usunięcie wad.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zarówno za wady, o których Zamawiający wiedział w chwili
odbioru robót, jak i za wady ujawnione po tym terminie.
17. Wykonawca oświadcza, że w okresie gwarancji nie będzie ograniczał możliwości wykonywania konserwacji przez
Zamawiającego oraz przez firmy świadczące na rzecz Zamawiającego tego typu usługi. Wykonawca zobowiązuje się, że
usługa konserwacji świadczona przez innych Wykonawców nie wpłynie na okres ani warunki udzielonej gwarancji.

Dział Zamówień Publicznych

Strona

§ 9 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminów wskazanych w § 2 ust. 1, maksymalnie do
wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ujawnionych w okresie gwarancji
lub rękojmi w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, maksymalnie do wysokości 30% wartości
wynagrodzenia umownego brutto.

10

2. Przeniesienie powyższych praw nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej na
podstawie niniejszej Umowy.
3. Zamawiający nabywa na własność oryginały dokumentacji projektowej wraz z możliwością dalszego przeniesienia
ich własności.
4. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy osobiście lub
przez osoby trzecie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawnych/norm lub konieczności dokonania
poprawek lub uzupełnień i/lub modyfikacji.
5. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż przeniesienie praw wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nastąpi na czas
nieokreślony, Zamawiający ma prawo je wykorzystywać na wyłączność zarówno w kraju, jak i zagranicą.
6. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz za
przeniesienie na własność oryginałów dokumentacji projektowej, zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy.
7. Cel i pola eksploatacji obejmują, w szczególności:
1) wykorzystanie opracowań do realizacji projektu,
2) zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego,
techniką cyfrową,
3) wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej
i teleinformatycznej, w tym Internetu,
4) publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji,
5) wykorzystanie opracowań do publikacji w celach promocji Inwestycji,
6) wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych źródeł finansowania realizacji inwestycji przez
Inwestora,
7) wykorzystanie przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją
inwestycji przez Inwestora,
8) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, przez
architektów i wykonawców wykonujących kolejną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie
oddzielnego zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego, w przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na
inną osobę praw majątkowych do dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy.
8. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób trzecich
Wykonawca zobowiązuje się poczynić starania dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa w celu wzięcia
udziału w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego.
9. Wykonawca upoważnia wyłącznie i nieodwołalnie Zamawiającego do wyrażania zgody na włączenie wykonanych
utworów (projektu budowlanego, dokumentacji projektowej wykonawczej i pozostałej dokumentacji projektowej), w
całości lub w części, do innego projektu lub też do połączenia albo do wykorzystania z takim projektem.
10. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie utworów w celu opracowywania dokumentacji o udzielenie zamówienia
na wykonanie robót budowlanych oraz uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę i innych pozwoleń,
uzgodnień, opinii, decyzji i postanowień.
11. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że wykonane utwory nie naruszają i nie będą naruszać praw własności
przemysłowej, praw autorskich, osób trzecich, dóbr osobistych albo danych osobowych osób trzecich, których prawa
zostały wykorzystane w utworach i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich zwolni Zamawiającego
z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności zastępując Zamawiającego w postępowaniach sądowych i
arbitrażowych lub przystępując do postępowań sądowych i arbitrażowych, i poniesie wszelkie koszty z nimi związane.
12. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego będzie
posiadał upoważnienia projektantów, którym przysługują autorskie prawa osobiste do dokumentacji projektowej.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
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2.

3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,
4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynoszącej powyżej 7 dni, po
dodatkowym wezwaniu przez Zamawiającego do należytego wykonywania zobowiązania - w wysokości 0,5 %
wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy rozpoczęty dzień przerwy, maksymalnie do
wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
5) za naruszenie innych postanowień umownych, w szczególności dotyczących obowiązków Wykonawcy,
po dodatkowym wezwaniu przez Zamawiającego do należytego wykonywania zobowiązania – w wysokości 0,1%
wartości wynagrodzenia umownego brutto za każde naruszenie, maksymalnie do wysokości 30% wartości
wynagrodzenia umownego brutto.
6) za wprowadzenie przez Wykonawcę Podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiającego w wysokości
10 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;
7) za stwierdzenie braku identyfikatora, o którym mowa w § 1 ust. 11 umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek;
8) za opóźnienie w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w §1 ust. 8 niniejszej umowy
w wysokości 1 000,00 zł z VAT za każdy dzień opóźnienia;
9) w przypadku nie odnowienia i nie przedłożenia przez Wykonawcę polisy odpowiedzialności cywilnej, o której
mowa w § 1 ust. 8 w wysokości 5 000,00 zł z VAT;
10) za opóźnienie w odbiorze terenu budowy w terminie wskazanym w umowie w wysokości 100,00 zł za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 1%
wartości wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia,
2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto
przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia,
3) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień
opóźnienia ponad termin, o którym mowa w § 5 ust 4 niniejszej umowy,
4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wartości
wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia;
5) za niedostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub oświadczeń
potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego wynagrodzenia - w wysokości 1%
wartości wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę
niezatrudnioną na umowę o pracę za każdy stwierdzony przypadek.
W przypadku ujawnienia w toku kontroli, o której mowa w § 1 ust. 11 umowy faktu, iż osoby wykonujące czynności
przy realizacji przedmiotu zamówienia nie są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w Wykazie, o którym mowa w §
1 ust. 10, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 1 000,00 zł za
każdą osobę znajdującą się na terenie budowy, a nie wykazaną w ww. Wykazie (kara może być nakładana wielokrotnie
w stosunku do tej samej osoby). Naliczenie kary nastąpi na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego,
przekazanego do wiadomości Wykonawcy, protokołu kontroli.
Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni,
w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust.5, kary umowne lub inne
należności Zamawiającego wynikające z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu w terminie 3
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.
Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego.
Kary umowne podlegają kumulacji maksymalnie do 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Kary umowne za
opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy należą się niezależnie od kar umownych za odstąpienie od umowy.
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§ 10 KOORDYNACJA WYKONANIA POSTANOWIEŃ UMOWY I NADZÓR NAD JEJ REALIZACJĄ
1. Jako koordynującą/e wykonanie niniejszej umowy Zamawiający wyznacza następującą/e osobę/y:
................................................................, adres e-mail: ........................................; nr tel.: .........................................
2. Jako koordynującą/e wykonanie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza następującą/e osobę/y:
..............................................................., adres e-mail: .........................................; nr tel.: .....................................
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu realizowanych robót i uwzględnienia wszystkich
ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiającego.
4. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do uczestniczenia w każdym etapie realizacji przedmiotu
umowy.
5. W imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem oraz nadzorowaniem inwestycji wykonywać będzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego i działa w granicach
umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
6. Zamawiający wyznacza na Koordynatorów całokształtu prac objętych przedmiotem zamówienia we wskazanym
zakresie, pełniących jednocześnie funkcję:
Dla części 1:
a) Inspektora nadzoru w branży elektrycznej, Pana/ią ….....................................................…… posiadającego/ą
uprawnienia ……………………………………..…………………………….. upr. nr............................................................
Dla części 2:
a) Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej, Pana/ią ….....................................................……
posiadającego/ą uprawnienia………………………………………..…………………………………………….upr. nr ...........
b) Inspektora nadzoru w branży elektrycznej, Pana/ią ….....................................................…… posiadającego/ą
uprawnienia ……………………………………..…………………………….. upr. nr............................................................
c) Inspektora nadzoru w branży sanitarnej, Pana/ią ….....................................................…… posiadającego/ą uprawnienia
……………………………………..…………………………….. upr. nr............................................................
7. W imieniu Wykonawcy czynności związane z prowadzeniem inwestycji wykonywać będzie Kierownik robót, który
przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu plan BIOZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
należyte wykonanie obowiązków Kierowników robót powołanych przez siebie.
8. Wykonawca wyznacza na:
Dla części 1:
a) Kierownika robót telekomunikacyjnych, Pana/ią ….......................................…… posiadającą uprawnienia
…………………upr. Nr …………………………………………………………………..;
b) Projektanta instalacji telekomunikacyjnych, Pana/ią ….......................................…… posiadającym uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturą telekomunikacyjną (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) nr………………………………………………………………….. .
c) Kierownika robót elektrycznych, Pana/ią ….......................................…… posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w branży elektrycznej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych nr ………………………………………………………………………………..;
d) Projektanta instalacji elektrycznych, Pana/ią ….......................................…… posiadającego uprawnienia
budowlane do projektowania w branży elektrycznej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr ………………………………………………………………..;
Dla części 2:
a) Kierownika robót budowlanych, Pana/ią ….......................................…… posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ………………………………………;
b) Kierownika robót elektrycznych, Pana/ią ….......................................…… posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w branży elektrycznej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych nr…………………………………………..;
c) Kierownika robót sanitarnych, Pana/ią ….......................................…… posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr………………………………………………;
d) Projektanta konstrukcyjno – budowlanego, Pana/ią ….......................................…… posiadającego uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ………………………………………………;
e) Projektanta instalacji elektrycznych, Pana/ią ….......................................…… posiadającego uprawnienia
budowlane do projektowania w branży elektrycznej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ………………………………………………..;
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f) Projektanta instalacji sanitarnych, Pana/ią ….......................................…… posiadającego uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ……………………………………………;.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim upoważnionym przez niego osobom
dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się
wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Strona

§ 12 ODBIORY
1. Strony przewidują odbiór dokumentacji projektowej potwierdzony protokołem odbioru dokumentacji i odbiór
końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Odbiór końcowy będzie się odbywał zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, dokumentacją techniczną, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
3. Przedmiotem odbioru dokumentacji jest wykonanie dokumentacji projektowej.
4. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone
protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń bądź protokołem odbioru zawierającym zastrzeżenia nieistotne z
punktu widzenia realizacji zamówienia. Podpisanie protokołu końcowego przedmiotu umowy nie jest równoznaczne
ze stwierdzeniem należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający za „wady istotne” robót budowlanych, uważa wady, które uniemożliwiają prawidłowe i normalne
korzystanie z przedmiotu umowy (np. niezgodny z dokumentacją rodzaj drzwi, czy nieprawidłowy montaż
uniemożliwiający normalne użytkowanie, itd.) w którym zrealizowano roboty budowlane zgodnie z wymaganiami i
celami zawartej w tym zakresie umowy, odbiegają w sposób zasadniczy od cech funkcjonalnych, estetycznych
właściwych specyfice robót budowlanych, znacznie obniżają wartość, albo polegają na znacznym odstępstwie od
wymagań dotyczących wykonania zamówienia. Wadami istotnymi robót budowlanych będą również wady,
wymagające w celu ich naprawy opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej lub wykonane zostały niezgodnie
z treścią zawartej umowy i/lub zasadami wiedzy technicznej.
6. Zamawiający za wady nieistotne, uzna wady nie wpływające na prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy, które
nie mają cech wad istotnych, możliwe do usunięcia przez Wykonawcę realizującego dany przedmiot zamówienia już
po odbiorze robót budowlanych w czasie do 14 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru i nie wymagające
ponownej ingerencji w wykonany przedmiot zamówienia (np. ponowna realizacja części robót wykończeniowych), w
szczególności: niestaranne zamontowanie elementów instalacji, niedokładne zamalowanie fragmentów ścian, czy też
inne drobne wady wykonawcze.
7. O gotowości do odbioru dokumentacji i do odbioru końcowego realizowanych robót Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego oraz przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania
przedmiotu zamówienia oraz w przypadku odbioru końcowego dokumentację powykonawczą obejmującą całe
zamówienie:
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§ 11 ROBOTY ZAMIENNE I ZANIECHANE
1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie robót zamiennych, polegających na zastosowaniu odmiennych rozwiązań,
materiałów i/lub urządzeń od określonego w opisie przedmiotu zamówienia, nie prowadzących do zmian ilościowych,
lecz do jakościowych zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. W przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i/lub urządzeń, uzgodnione zostaną z Zamawiającym
nowe ceny jednostkowe, ustalone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż średnie ceny zawarte w
kosztorysie różnicowym opracowanym przez Wykonawcę wg KNR i w aktualnych zeszytach Sekocenbud.
3. Zastosowanie zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, jeśli nie są równoważne cenowo, o których mowa w
niniejszej Umowie oraz opisie przedmiotu zamówienia, a także zaniechanie wykonania przez Wykonawcę określonych
robót budowlanych w związku z zastosowaniem rozwiązań zamiennych może nastąpić po podpisaniu przez
Zamawiającego i Wykonawcę aneksu do umowy, w którym strony wyrażą zgodę na zastosowanie rozwiązań
zamiennych oraz ustalą wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy po zastosowaniu rozwiązań zamiennych. W
takiej sytuacji wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy ulega zmniejszeniu o kwotę różnicy wynikającej z
kosztorysu różnicowego, o którym mowa w ust. 2. W przypadku zaniechania wykonania części robót wynagrodzenie
Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wartość robót zaniechanych.” Wynagrodzenie należne wykonawcy po zastosowaniu
rozwiązań zamiennych nie może być wyższe od wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie.
4. Konieczność wykonania robót zamiennych lub zaniechanych winna być stwierdzona w protokole konieczności
wykonania robót zamiennych/zaniechanych, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Strona

1) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokół
odbioru robót branżowych,
2) atesty, świadectwa, certyfikaty na materiały i wyroby.
8. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i
prawidłowości dokumentacji Wykonawcy wyznaczy termin odbioru częściowego lub końcowego nie dłuższy niż 3 dni
robocze od daty zawiadomienia.
9. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 2 dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia.
10. Z czynności odbioru dokumentacji i protokołu odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru i zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad wraz z
terminami wyznaczonymi na ich usunięcie.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z
powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego i końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia i są istotne z punktu widzenia realizacji zamówienia – może odmówić odbioru
i zażądać usunięcia wady w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad musi zostać stwierdzony protokolarnie,
a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad, który
zostanie potwierdzony przez Zamawiającego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń;
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i są nieistotne z punktu widzenia realizacji zamówienia – może dokonać
odbioru, zażądać usunięcia wady w wyznaczonym terminie oraz podpisać protokół odbioru zawierający
zastrzeżenia nieistotne z punktu widzenia realizacji zamówienia. Fakt usunięcia wad musi zostać stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin podpisania protokołu odbioru zawierającego
zastrzeżenia nieistotne z punktu widzenia realizacji zamówienia;
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć
wynagrodzenie odpowiednio do kosztorysowej wartości technicznej, użytkowej, estetycznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może zażądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia ustalonych kar umownych
i odszkodowań lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
14. Jeżeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie będą dały się usunąć i jednocześnie uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do odstąpienia od
umowy lub powierzenia jej wykonania innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiający ma w
takiej sytuacji prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego,
niezależnie od dochodzonych roszczeń względem Wykonawcy z tytułu naliczonych kar umownych.
15. Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji i protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, ani też z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych przez
właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej.
16. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń bądź protokołu odbioru zawierającego zastrzeżenia
nieistotne z punktu widzenia realizacji zamówienia jest warunkiem dokonania rozliczenia końcowego, przy czym
wystawienie przez Wykonawcę faktury, jest dopuszczalne jedynie po łącznym spełnieniu wszystkich warunków
określonych w niniejszej umowie. Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków powoduje, że wystawiona
faktura nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych dla Zamawiającego, a wskazana w niej kwota
jest nienależna.
17. Strony postanawiają, że z czynności odbioru dokumentacji i odbioru końcowego sporządzony będzie protokół
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej
dacie wad, do którego załączone będą wszystkie konieczne załączniki.
18. Podpisanie protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń bądź protokołu odbioru zawierającego zastrzeżenia nieistotne z
punktu widzenia realizacji zamówienia nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu
zamówienia.
19. Zamawiający nie ma obowiązku odbioru prac, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru prace wykonane niezgodnie ze
swym zobowiązaniem, a więc niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej.
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§ 13 ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
następujących okolicznościach:
a) jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, 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. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia
odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 30 dni od daty
przekazania terenu robót lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
wezwania do podjęcia robót;
c) Wykonawca przerwał realizację robót i nieuzasadniona przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, oraz nie kontynuuje
robót, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, odstąpienie od umowy w takim przypadku może
nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do podjęcia robót;
d) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową, przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami
technicznymi i normami, co zostało potwierdzone w pismach kierowanych do Wykonawcy, odstąpienie od
umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;
e) gdy Wykonawca nie odbiera terenu budowy przez okres ponad 2 tygodni od upływu terminu ustalonego w
umowie, odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
f) W przypadku gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o
których mowa w § 5 ust. 16 niniejszej umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny,
odbioru robót - odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu pisemnego wezwania do dokonania odbioru robót.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, do zaakceptowania przez Zamawiającego,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy
której nastąpiło odstąpienie od umowy,
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione,
e) przejęcie od Wykonawcy pod dozór Zamawiającego terenu budowy,
f) rozliczenia się z tytułu wykonania części przedmiotu umowy – pod warunkiem że zakres wykonanych prac nadaje
się do odbioru.
5. Jeżeli w wyniku przeprowadzania czynności odbioru uwidocznią się wady dotyczące przedmiotu umowy nie nadające
się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
zażądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części na koszt Wykonawcy. W sytuacji gdy
Wykonawca w terminie ustalonym z Zamawiający nie dokona ponownego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego
części Zamawiający może od umowy odstąpić – w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego na wykonanie napraw
terminu.
6. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca nie
wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie
upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;
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Strona

§ 14 ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem nieważności, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w związku ze:
1) zmianą terminu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron skutkujących niemożliwością
dotrzymania terminu określonego w § 2 Umowy, bądź z powodu okoliczności wynikających z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, po ustaleniu i zaakceptowaniu przez Strony nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.
Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu
realizacji przedmiotu umowy bez naliczania kar umownych;
2) zmianą terminu wykonania umowy, który może ulec zmianie w przypadkach:
a)działania siły wyższej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania
okoliczności;
b)udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i/lub Wykonawcy przewlekłości postępowania o uzyskanie
od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy –
termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;
c)wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych lub zaniechanych mających wpływ na prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o
czas trwania okoliczności;
d)wystąpienia przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie przez Zamawiającego – termin wykonania
przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;
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2) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania
naruszeń i upływu wyznaczonego terminu;
3) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia o okres co najmniej 5 dni;
4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego
uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
5) zostanie wszczęte postępowanie układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy;
6) Wykonawca będzie opóźniał się z przyczyn leżących po jego stronie w wykonaniu umowy tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie określonym w niniejszej umowy;
7) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego - Wykonawca nie wykonuje warunków umowy lub w
rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza inspektor nadzoru lub inna upoważniona przez
Zamawiającego osoba;
8) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków inspektora nadzoru;
9) Wykonawca w inny sposób istotnie naruszy postanowienia niniejszej umowy i nie usunie naruszenia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego lub, jeśli usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe, nie przystąpi do
usuwania lub po rozpoczęciu usuwania bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy w odpowiednim terminie.
10) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o
wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;
11) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości
wykonywanych usług;
12) Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o
którym mowa w niniejszej umowy.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 6 niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty
powzięcie wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w
ten sposób Wykonawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za usługi rzeczywiście wykonane do momentu
ustania jej obowiązywania. W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z powodu
niewykonania pozostałej części umowy. Rozwiązanie umowy w ten sposób uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar
umownych z powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa
Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy
przestępstwa, wykroczenia lub gdy Wykonawca w sposób rażący nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
postanowienia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcie wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim
przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za roboty budowlane zrealizowane do dnia odstąpienia
umowy.
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e)konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie
może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;
f)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności, a w szczególności zaistnieniem okoliczności, niepozwalających na wykonanie zamówienia.
3) zmianą terminu wykonywania umowy w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w
art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp; Zmiana może dotyczyć terminu realizacji przedmiotu umowy bez naliczania kar
umownych;
4) zmianami obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu
prawnego, w szczególności zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi
zmiana stawki podatku VAT dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
5) zmianą podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego
podwykonawcy), rezygnacji podwykonawcy, zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę.
Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą,
w terminie 7 dni od dnia przekazania umowy przez Wykonawcę;
6) zmianą albo rezygnacją z podwykonawcy będącego podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7) zaistnieniem siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do
zapobieżenia;
8) zmianą Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,
pod warunkiem, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
9) zmianą Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego, w wyniku przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
10) dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje inspektora nadzoru oraz i kierowników robót wymienionych w
niniejszej umowie, z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą zostać zamienione na inne osoby o uprawnieniach i
doświadczeniu nie gorszym niż posiadane przez osoby wskazane w niniejszej umowie;
11) zmiany treści umowy poprzez aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian
obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także
zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych
wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania
robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego, Wykonawca musi uzyskać zgodę
Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań;
12) rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie
tych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień
podjęcia decyzji o rezygnacji z części robót przepisami wykonania przedmiotu umowy – tzw. roboty zaniechane,
13) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treść umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub
niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
14) dopuszcza się zmianę podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
15) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego
legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji
Zamawiającego.
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania
umowy, zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób koordynujących realizację umowy którejkolwiek ze
stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do
informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu lub osób. W przypadku
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zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia
skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne.
§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony ustalają czas obowiązywania niniejszej umowy do dnia wygaśnięcia gwarancji.
2. Strony Umowy są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań koniecznych do uniknięcia ryzyka konfliktu interesów
mogącego powstać w związku z interesami gospodarczymi, powiązaniami politycznymi, związkami rodzinnymi lub
emocjonalnymi lub innymi wspólnymi interesami mającymi lub mogącymi mieć wpływ na bezstronne i obiektywne
wykonanie Umowy.
3. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Wszelkie sprawy nieuwzględnione niniejszą umową będą
regulowane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, jak również przepisów wykonawczych do tych ustaw właściwych ze względu na przedmiot
umowy.
4. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony,
związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wskazane w niniejszej Umowie załączniki stanowią jej integralną część.
6. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w
Lublinie.
7. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
1. Formularz „Oferta Wykonawcy”– Załącznik nr 1 do umowy
2. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do umowy
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