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TOM II
Wzór Umowy
dla robót budowlanych w ramach inwestycji:
„Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida
w Jeleniej Górze – Część I Roboty budowlano-konserwatorskie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
NR I.ZP___2018
zawarta w Jeleniej Górze w dniu …..………. pomiędzy:
Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Aleja Wojska Polskiego 38,
58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer NIP 611-26-61-879, REGON 020888599
- reprezentowanym przez :
1. Dyrektora Naczelnego – Tadeusza Wnuka
przy kontrasygnacie
2. Głównej Księgowej – Renaty Zając
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………..…(nazwa Wykonawcy) z siedzibą w
…………………………… (siedziba Wykonawcy), ……………………………………
………………………………………………………………………………….. (adres wykonawcy),
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego
rejestru lub ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….… Regon: …..… ,
NIP: …..… (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego
dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik
do niniejszej umowy) przez:
1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579) w przedmiocie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa
zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Część I - Roboty budowlano-konserwatorskie” (Projekt nr RPDS.04.03.03-020008/16) dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje:

„Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze – Część I Roboty
budowlano-konserwatorskie”
Strona 2 z 38

1.

Postanowienia ogólne

1.1. Skróty
1.1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC – Kodeks cywilny
1.1.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
1.1.4. PrBud – Prawo budowlane
1.1.5. Pzp – Prawo zamówień publicznych
1.1.6. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1.1.7. STWiOR – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
1.1.8. UZP – Urząd Zamówień Publicznych
1.1.9. OPZ – Opis przedmiotu zamówienia
1.1.10. TECR – Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej
1.1.11. RPOWD – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie
następujących pojęć:
1.2.1. Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków,
opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o wypełnioną przez
Wykonawcę TECR.
1.2.2. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności:
a) OPZ
b) projekt budowlany,
c) projekty wykonawcze,
d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
e) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę i/lub decyzję o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (jeżeli dotyczy).
1.2.3. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud 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.
1.2.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę
zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania
całości, poszczególnych części i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy,
wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich
realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych.
1.2.5. Inżynier Kontraktu – podmiot powołany przez Zamawiającego i będący jego
upoważnionym przedstawicielem dla celów realizacji niniejszej umowy. Funkcja
Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego
funkcje
„Inżyniera
Kontraktu”,
„koordynatora
czynności
inspektorów nadzoru inwestorskiego”. Inżynier Kontraktu realizuje zadania
wynikające z nadzory inwestorskiego poprzez Zespół Inżyniera Kontraktu.
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1.2.6. Koordynator Projektu – przedstawiciel Zamawiającego i będący jego
upoważnionym przedstawicielem dla celów realizacji niniejszej umowy.
1.2.7. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana
przez Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do
państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.
1.2.8. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu
Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa
o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy.
1.2.9. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawcę bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot
Umowy.
1.2.10. Tabel Elementów Ceny Ryczałtowej - Wypełniona przez wykonawcę
i dołączona do oferty przetargowej Tabela na podstawie dokumentu
dostarczonego przez Zamawiającego, wycenionego przez Wykonawcę w formie
pozycji robót „skończonych”.
1.2.11. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane
przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej
oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu,
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać
zastosowane.
1.2.12. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku
wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową
oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym.
1.2.13. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na
ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania
robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.
1.2.14. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej
części robót.
1.2.15. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót
budowlanych oraz wykonania innych czynności będących przedmiotem Umowy,
w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pozwolenia wodno-prawnego.
1.2.16. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi,
w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
1.2.17. Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności
usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu.
1.2.18. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie
wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie
z postanowieniami SIWZ, w szczególności postanowieniami Dokumentacji
projektowej i STWiORB, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy.
1.2.19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca
zdolność prawną, która:
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą
zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na
wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę
przedmiotu Umowy albo
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b) zawarła
z
Wykonawcą
przedłożoną
Zamawiającemu
Umowę
o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące
część zamówienia publicznego, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy,
o którym mowa w pkt 26.1.1, oraz Umów o podwykonawstwo, których
przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi,
przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
1.2.20. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony
z Zamawiającym plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień
powstałych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakończenia robót,
obejmujący w szczególności:
a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których
termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub
których termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,
b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu,
Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych
Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów
realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania robót,
przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowofinansowym.
1.2.21. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy
zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu
prawidłowej
realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót,
w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
1.2.22. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument
potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z
Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.
1.2.23. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w
zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót
budowlanych.
1.2.24. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót
w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie
rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.
1.2.25. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór
wykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych, zakończenia rozruchu
technologicznego oraz uzyskania wszelkich decyzji i pozwoleń będących
przedmiotem Umowy.
1.2.26. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór
robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji
jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po
stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.
1.2.27. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na
którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której
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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.
1.2.29. 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,
określonych w Dokumentacji projektowej.
1.2.30. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia
potrzebne do zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia
Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy.
1.2.31. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane
stanowiące przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia
Zaplecza budowy.
1.2.32. Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego
Wykonawca zobowiązany jest zakończyć z powodzeniem roboty budowlane,
rozruch technologiczny, szkolenie pracowników, wszelkie próby a także uzyskać
decyzje i pozwolenia objęte Umową.
1.2.33. Termin pośredni – termin do którego Wykonawca zobowiązany jest wykonać
określone w OPZ roboty, celem umożliwienia realizacji Części II i III zadania.
1.2.34. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym,
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część
przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także
pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi
Podwykonawcami.
1.2.35. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot
Umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem
przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność
używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności
przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie
stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.
1.2.36. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych
Umową robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami
prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.
1.2.37. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w
rozumieniu przepisów Pzp, 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
lub
dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę
spośród form wskazanych w SIWZ.
1.2.38. Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych
będących przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową
oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację
Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej
oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji
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Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego
wynagrodzenia.
1.2.39. 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.
1.3.
Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa
polskiego.
1.3.2.
Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego
pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania
wynika wyraźnie coś innego.
1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty
wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) – g).
1.3.4. Dla celów interpretacji obowiązujące są następujące dokumenty:
a) Umowa
b) OPZ
c) STWiORB
d) Projekty wykonawcze,
e) Projekt budowlany,
f) TECR
g) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej)
h) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącą jej integralną część Tabelą Elementów
Ceny Ryczałtowej (TECR).
1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o
których mowa w pkt 1.3.4. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać
informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem
przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o
której mowa w pkt 1.3.4.
1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy
będą sporządzane w języku polskim.
1.3.7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.
1.3.8. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do
dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie
z przepisami KC.
1.3.9. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579)
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016
poz. 290 ze zm.),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250.).
1.4.
Sposób komunikowania się Stron
1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień,
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one
przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za
pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru
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pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy,
wskazane w załączniku Nr 3 do niniejszej Umowy.
1.4.2.
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji,
wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną, otrzymujący
potwierdza przekazującemu pisemnie fakt ich otrzymania niezwłocznie, nie później
niż w terminie do 3 dni roboczych.
1.4.3.
Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną
zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za
dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.
1.4.4.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do
tego upoważnione i będą traktowane odpowiednio
jako: zatwierdzenia,
informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.
1.5.
Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów
1.5.1.
Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład
Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
1.5.2.
Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania
w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji
jakości i rękojmi za Wady.
1.5.3.
Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy
regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które
wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy
odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum
1.5.4.
Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania
i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów
wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie
to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.
1.5.5.
W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu
gwarancji i rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania
całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub
jednego z członków Konsorcjum.
2. Przedmiot Umowy
2.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
niezbędne do oddania przewidzianego Umową zakresu robót, pod nazwą:
"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida
w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie” opisane
Opisem Przedmiotu Zamówienia [OPZ], Dokumentacją projektową oraz STWiOR,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową,
zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.
2.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie wskazane w opisie Przedmiotu
Zamówienia oraz STWiOR roboty budowlane oraz inne czynności niezbędne do
realizacji i użytkowania przedmiotu Umowy w tym: przygotowanie wszystkich
dokumentów odbiorowych do pozwolenia na użytkowanie i złożenie ich w imieniu
Inwestora do właściwego organu oraz wystąpienia w imieniu zamawiającego o
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pozwolenie na użytkowanie.
2.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały
wyszczególnione w TECR, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
2.4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania minimalnej temperatury wewnątrz
budynku oraz ponoszenia kosztów z tym związanych umożliwiających prowadzenie
robót i zachowanie reżimów technologicznych.
2.5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w pkt 1.3.4. niniejszej umowy, jeżeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
2.6. W przypadku konieczności realizacji robót nie objętych Przedmiotem Zamówienia
niezbędnym jest sporządzenie stosownego Protokołu konieczności.
2.7. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany
przez Inżyniera Kontraktu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, i
podpisywany przez: Kierownika budowy, Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcę.
2.8. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest
protokół z negocjacji lub zatwierdzony przez Inżyniera kosztorys dotyczący wyceny
robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inżyniera Kontraktu.
3. Terminy
3.1. Termin wykonania robót ustala się na dzień: 10.12.2018 roku.
3.2. Nie później niż do 01.12.2018r. wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet
dokumentacji powykonawczej oraz dowody złożenia kompletu dokumentów,
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
3.3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji, to jest
w terminie ......... miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie
ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.
3.4. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu
przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po
protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.
3.5. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy, oraz Dziennik budowy
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
3.6. Ustanawia się termin pośredni dla Części II na dzień 30.06.2018 roku oraz dla
Części III na dzień 30.10.2018 roku. Do tego okresu Wykonawca zobowiązany
jest wykonać zakres robót, który został szczegółowo wskazany w STWiOR.
4. Obowiązki Zamawiającego
4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
określonych w Umowie.
4.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy
1 egzemplarz Dokumentacji projektowej i STWiOR w wersji papierowej
i elektronicznej.
4.3. Dokumentacja projektowa i STWiOR stanowią własność Zamawiającego i mogą być
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem.
4.4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.
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4.5. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z
tym prac obciążają Wykonawcę.
4.6. Co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca w imieniu Zamawiającego
powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczęcia robót.
4.7. Inżynier Kontraktu działający w imieniu Zamawiającego jest także zobowiązany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy książki obmiarów w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy,
d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania
jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,
e) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 14 dni roboczych od
dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,
f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
4.8. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
a) robót ulegających zakryciu,
b) robót zanikających,
c) częściowych,
d) końcowego całości robót,
e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
4.9. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje
w imieniu Zamawiającego Inżynier Kontraktu.
4.10. Zamawiający przy udziale Inżyniera Kontraktu dokona komisyjnego odbioru
końcowego robót budowlanych będących przedmiotem Umowy wyznaczając
upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia
przez Wykonawcę zakończenia robót.
4.11. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać
odbiorów robót w terminach wynikających z Umowy.
4.12. Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia
sporządzenia Protokołu odbioru końcowego, Zamawiającego obciążają koszty:
a) zaspokojenia roszczeń wynikających z nieszczęśliwych wypadków lub szkód,
spowodowanych przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego zatrudnioną
albo przez podmiot działający na mocy innej zawartej z nim umowy,
b) związane z wystąpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona następstwem
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym błędu Zamawiającego lub
Wady ukrytej w Dokumentacji projektowej lub STWiOR,
c) usunięcia Wad lub uszkodzeń, nie wynikających z nienależytego wykonania
robót przez Wykonawcę, powstałych w jakiejkolwiek części wykonanych przez
Wykonawcę robót, które zostały przyjęte przez Zamawiającego do
użytkowania.
4.13. Od daty Wykonania umowy do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego,
Zamawiającego obciążają koszty każdego uszkodzenia powstałego w obiekcie,
którego dotyczy przedmiot Umowy, oprócz kosztów uszkodzeń spowodowanych:
a) Wadą tkwiącą w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, na dzień
zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;
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b)
c)

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

wypadkiem zaistniałym przed dniem Wykonania umowy, który nie był objęty
ryzykiem Zamawiającego lub
czynnościami Wykonawcy po dniu Wykonania umowy.

5. Zarządzanie realizacją Umowy
Zamawiający wyznacza konsorcjum Komplet Inwest Sp. z o.o., Sp.k., Komplet
Inwest s.j., Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj oraz jej
upoważnionych przedstawicieli do pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu.
Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego,
Zamawiający wyznacza Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w pkt 5.1.
Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu członka jego zespołu nie
stanowi zmiany Umowy.
Ilekroć w postanowieniach Umowy jest mowa o Inżyniera Kontraktu należy przez
to rozumieć również każdego z członków zespołu Inżyniera kontraktu.

6. Narady koordynacyjne
6.1. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w
naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Inżyniera Kontraktu.
6.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw
dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących
postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia
terminowego wykonania Umowy.
6.3. Ustala się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: w zależności od
potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na tydzień. Pierwsza narada koordynacyjna
odbędzie się w pierwszy poniedziałek o godzinie 10:00 po przejęciu placu budowy
przez Wykonawcę robót. Inżynier Kontraktu na pierwszej naradzie poda terminarz
narad oraz sposób komunikowania się z uczestnikami narad.
6.4. Inżynier Kontraktu prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie
protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.
6.5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść
uwagi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie
ustalenia uważa się za wiążące.
7. Obowiązki Wykonawcy
I. Warunki ogólne
7.1. Wykonawca ma obowiązek oznaczania dokumentów powstałych w czasie realizacji
umowy (m.in. raporty, protokoły itp.) zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie
o dofinansowanie z RPOWD.
7.2. Wykonawca robót przed rozpoczęciem robót przekaże Inżynierowi Kontraktu
właściwe oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót.
7.3. Realizacja powierzonych mu robót w sposób określony w niniejszej umowie z
najwyższą starannością, zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, w ścisłej
współpracy z zamawiającym i Inżynierem Kontraktu, stosując się do ich zaleceń.
7.4. Zapewnienia Zamawiającemu, na każdym etapie wykonywania umowy,
niezbędnych informacji, które pozwolą zamawiającemu terminowo i racjonalnie
podejmować decyzje dotyczące przedmiotu umowy. W tym zakresie wykonawca
zobowiązuje się w szczególności do:
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a) przedstawienia zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu z własnej inicjatywy lub
na wniosek zamawiającego istotnych założeń dla wykonania przedmiotu umowy,
b) bieżącego konsultowania z zamawiającym i Inżynierem Kontraktu stanu i postępu
prac stanowiących przedmiot umowy.
7.5. Wykonania przedmiotu umów w terminie i oddania go zamawiającemu w terminie i
na zasadach ustalonych w umowie.
7.6. Sprawowania kierownictwa i nadzoru przez osoby wskazane w ofercie tj.:
kierownika budowy i kierownika robót i zapewnienia ich obecności na terenie
budowy przez czas wymagany dla prawidłowego wykonywania robót.
7.7. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić dokumenty związane z realizacją niniejszej
umowy oraz zobowiązuje poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji
umowy, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i
jednostek współfinansujących inwestycję.
7.8. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty
i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich
przepisach i decyzjach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy
ponosi wykonawca.
7.9. Zachowania poufności w zakresie pozyskanych w związku z wykonywaniem umowy
informacji i wiedzy dotyczącej zamawiającego, a zwłaszcza stosowanych przez
niego rozwiązań technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym
wykonawca zobowiązany jest do wykonania tego obowiązku także po wykonaniu
umowy, jak również w sytuacji odstąpienia od umowy.
7.10. Wykonania opracowań i dokumentacji w tym Planu Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia oraz w miarę konieczności projektu organizacji robót, projektu zasilania w
energię elektryczną terenu budowy
7.11. Przygotowanie wniosków materiałowych składanych Inżynierowi Kontraktu
(w formie pisemnej i elektronicznej) nie później niż 30 dni przed zamówieniem
materiału, urządzeń i maszyn.
7.12. Sporządzenie rozliczeń wykonanych robót, protokołu odbioru robót pod płatności
okresowe.
7.13. Dokonanie w uzgodnieniu z zamawiającym aktualizacji harmonogramu rzeczowofinansowego do stanu robót rozliczonych na dzień odbiorów częściowych.
7.14. Wykonanie dokumentacji dotyczącej sprzętu p.poż. wraz z instrukcją p.poż. dla
całego zadania inwestycyjnego, dostawa z montażem zaprojektowanego osprzętu
p.poż.
7.15. Wykonania opracowań dokumentacji powykonawczej oraz Instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego dla obiektu w języku polskim w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz na nośniku elektronicznym typu CD/DVD w formie edytowalnej i
skanu dokumentacji w PDF z podpisami.
7.16. Wykonanie dokumentacji szczegółowej wykonawczej (rysunków) w przypadku
braku szczegółów rozwiązań w przekazanej dokumentacji projektowej. Wykonana
dokumentacja wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zamawiającego.
7.17. Kompletowania w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przygotowanie dokumentacji uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
7.18. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią bez
pisemnej zgody zamawiającego.
7.19. Dokumentowanie fotograficzne i filmowe postępu robót oraz przekazywanie zdjęć
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zamawiającemu raz na miesiąc na nośniku elektronicznym zgodnie z STWiORB.
II. Teren budowy
7.20. Prowadzenie dziennika budowy i udostępnienia go Inżynierowi Kontraktu,
zamawiającemu oraz organom administracji państwowej w celu dokonywania
i potwierdzania wpisów.
7.21. Urządzenie placu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych
dla potrzeb budowy, zainstalowania liczników oraz ponoszenia kosztów zużycia
mediów.
7.22. Zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP
oraz p.poż.
7.23. Zabezpieczenia i ochrony we własnym zakresie i na swoje ryzyko używanego dla
wykonywania przedmiotu umowy sprzętu i materiałów.
7.24. Zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy w tym
kabin sanitarnych dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez
zamawiającego.
7.25. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
7.26. Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy.
7.27. Dbania o porządek na placu budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz
utrzymywanie budowy i terenu doń przyległego w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych.
7.28. Demontaż, naprawa i ponowny montaż istniejących elementów zagospodarowania
terenu, kolidujących z prowadzonymi robotami oraz naprawa istniejącego
uzbrojenia terenu i obiektów uszkodzonych w trakcie realizacji robót.
7.29. Po zakończeniu robót – uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy jak
również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę,
łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów do stanu istniejącego w dniu
przekazania terenu budowy.
7.30. Wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku rozbiórek, wyburzeń
i przebudowy obiektów na terenie inwestycji. Wykonawca każdorazowo
zobowiązany jest do poinformowania zamawiającego jakie odpady zamierza poddać
utylizacji, a w przypadku, gdyby Zamawiający postanowił pozostawić je na użytek
własny, złożyć je we wskazanym miejscu.
7.31. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac własnych w związku z równolegle
prowadzonymi robotami mającymi na celu komplementarne ukończenie przedmiotu
zamówienia, w szczególności dotyczy to prac związanych z realizacją Części II oraz
III. Wykonawca na polecenie Inżyniera Kontraktu przekaże pomieszczenie lub
wydzielony fragment placu budowy w celu umożliwienia realizacji Części II oraz III.
Po zakończeniu czynności przez podmioty realizujące, Wykonawca zobowiązany
będzie na polecenie Inżyniera Kontraktu do ponownego przejęcia wcześniej
przekazanych pomieszczeń. Wykonawca nadto zobowiązany będzie do zachowania
szczególnej ostrożności podczas realizacji robót budowlanych w związku z
zamontowanymi urządzeniami oraz przedmiotem dostaw.
III. Dokumentacja powykonawcza i pozwolenie na użytkowanie.
7.32. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z prawem
budowlanym, a w tym dziennik budowy i dokumentacje powykonawczą.
7.33. Przygotowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami i wystąpienie w imieniu

„Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze – Część I Roboty
budowlano-konserwatorskie”
Strona 13 z 38

zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) o wydanie ostatecznej
decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz udzielanie wszelkich wymaganych
wyjaśnień i uzupełnień do tego wniosku.
7.34. Dostarczenie zamawiającemu wszystkich innych dokumentów wymienionych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
i dalszych postanowień umowy.
7.35. Dostarczenie
dokumentacji
projektowej
powykonawczej
oraz
Instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu.
IV. Okres gwarancji i rękojmi.
7.36. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego usuwania wad stwierdzonych
w trakcie dokonywania poszczególnych odbiorów
częściowych, zgodnie
z postanowieniami umowy.
7.37. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego usuwania wad stwierdzonych
w okresie gwarancji jakości i rękojmi.
8. Potencjał Wykonawcy
8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze złożoną Ofertą.
8.2. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie
umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu
niniejszej umowy, w tym instalatorów lub osób wykonujących inne prace fizyczne,
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisów kodeksu pracy w rozumieniu art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r., poz.1502 ze zm.).
8.3. Obowiązek określony w ust. 8.2. dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób
wykonujących wskazane wyżej czynności.
8.4. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże
Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z
oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę. Wykonawca
zobowiązany jest do aktualizacji wykazu w przypadku każdorazowej zmiany składu
osób zatrudnionych oraz przekazania Zamawiającemu takiej aktualizacji nie później
niż 5 dni od dnia dokonania takiej zmiany.
8.5. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż
7 dni od daty wezwania jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na
umowę o pracę osób wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 8.4. o ile
obowiązek taki nie został wyłączony w mocy prawa.
8.6. Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o
pracę
osób
wykonujących
czynności,
których
dotyczy
wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
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podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
8.7. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji
robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
8.8. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się
składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie
………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ……………
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie
Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiającego.
8.9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.
8.10. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie
zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił
wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i
w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn
niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków
zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
…………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.
8.11. Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w
zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia
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stanowi załącznik do Umowy.
9. Kierownik budowy i kierownicy robót
9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika
budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy
w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud.
9.2. Wykonawca ustanawia Kierowników robót:
9.2.1. Kierownik branży sanitarnej …………………………
9.2.2. Kierownik branży elektrycznej …………………………
9.2.3. Kierownik branży teletechnicznej …………………
9.3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy lub
robót na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Inżyniera Kontraktu i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i
zgodnie z procedurą określoną w pkt 11.1 – 11.3. Jeżeli zmianie ulegała będzie
osoba Kierownika Budowy, wówczas Wykonawca dodatkowo zobowiązany będzie
wykazać doświadczenie nie mniejsze, niż zadeklarowane w formularzu ofertowym
(tj. dodatkowe doświadczenie kierownika budowy celem otrzymania dodatkowych
punktów w kryterium oceny ofert).
9.4. Kierownik budowy lub/i kierownicy robót mają obowiązek przebywania na Terenie
budowy w trakcie wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot
Umowy.
10. Podwykonawcy
10.1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące
przedmiot Umowy: ……………………………………………………… a Podwykonawcom powierzy
wykonanie
następujących
robót
budowlanych
stanowiących
przedmiot
Umowy:…………………………………………………………………………………………
10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców,
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne
działania lub zaniechania.
10.4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w
szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie,
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle
odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,
c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
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wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy,
których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie
dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów
częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę,
d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego
wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej,
STWiOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od
okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiającego,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem
wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej
wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją
Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe
wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub
zakresem
odpowiadającymi
wymaganiom
stawianym
Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o
kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
będą stanowiły załącznik do tej umowy,
g) Podwykonawca
lub
dalszy
Podwykonawca
są
zobowiązani
do
przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń
i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.
10.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiającego.
10.6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiającego.
10.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, projektu
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
wraz ze zgodą Wykonawcy na
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zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
10.8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w
terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za
dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia
projektu Inżynierowi Kontraktu na zasadach określonych w pkt 10.7.
10.9. Inżynier Kontraktu lub/i Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 10.8
pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo,
określonych w pkt 10.4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania
załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 10.4 lit.f.
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których
mowa w pkt 10.7,
c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu
umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,
e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany Umową dla tych robót,
f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane
roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą na podstawie Umowy.
10.10.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
10.11.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże
nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
10.12.
Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach
określonych w pkt 10.9.
10.13.
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7
dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
10.14.
Wykonawca,
Podwykonawca,
lub
dalszy
Podwykonawca,
przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną przez Inżyniera Kontraktu za zgodność z oryginałem
kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
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z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 26.1.1, oraz
Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
10.15.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiającego.
10.16.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć
takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
10.17.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby
zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
10.18.
Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez
Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji
Zamawiającego w trybie określonym w pkt 10.7 – 10.13.
10.19.
Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż
określone w pkt 10.18, stosuje się zasady określone w pkt 10.7 – 10.13.
10.20.
W
przypadku
zawarcia
Umowy
o
podwykonawstwo
Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminów określonych tą umową.
10.21.
Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w jego imieniu, może żądać od
Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca,
nie
spełniają
warunków
lub
wymagań
dotyczących
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych,
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy,
jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
10.22.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany
Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo –
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
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11. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy
11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej
z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Inżyniera Kontraktu wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i
przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym
do zawarcia Umowy z uwzględnieniem zapisów pkt 9.3 umowy.
11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi Kontraktu propozycje zmian,
o których mowa w pkt 11.1. nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana
jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do
przedłużenia Terminu zakończenia robót.
11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera
Kontraktu i nie wymaga zmiany Umowy.
11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy
robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie
budowy w trakcie wykonywania prac.
11.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Personel wykonawcy robót oraz
podwykonawców nosił na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty,
które je zaangażowały.
11.6. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej
upomnienia:
a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w
szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
11.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.6, Wykonawca
wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i
pkt 11.2.
12. Harmonogram rzeczowo-finansowy
12.1. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu uzgodniony z Inżynierem Kontraktu, Szczegółowy Harmonogram
rzeczowo-finansowy umowy w ujęciu miesięcznym [dalej Harmonogram], zgodnie
z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. W Harmonogramie Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić Termin Pośredni. Szczegółowe wytyczne względem
zakresu prac niezbędnych do osiągnięcie Terminu Pośredniego zostały opisane w
Tomie III SIWZ, tj. OPZ.
12.2. Wykonawca nie później niż 21 dni po zawarciu umowy przedstawi Zamawiającemu
Kosztorys Wykonawczy - szczegółowy zawierający szacowane ilości robót oraz ich
wartości, w układzie działów i ich wartości ryczałtowej zgodnej z załączoną do
oferty TECR. Kosztorys będzie miał wyłącznie charakter pomocniczy do określenia
przez Inżyniera Kontraktu wartości płatności przejściowych. Niezłożenie kosztorysu
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w wymaganym terminie skutkować będzie określeniem wartości rozliczeń
przejściowych na podstawie elementów skończonych określonych w TECR.
12.3. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowofinansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w pkt 12.1, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki.
12.4. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i
w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem
Kontraktu. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji
papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w
realizacji robót budowlanych.
12.5. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo – finansowego na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakości
robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
12.6. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na
asortymenty robót według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii
wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów
osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram
płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w
danym miesiącu rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone
w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z
uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z
uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych
asortymentów robót Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w
szczególności:
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane
stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i
zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania
przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w
okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren budowy w zakresie
niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na
poziomie określonym przez Inżyniera Kontraktu;
b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy.
c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych
typów sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót;
d) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty
ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy.
12.7. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w pkt 12.1., w ciągu 7 dni
roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym
terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania
realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
12.8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo
- finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i
przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
12.9. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy
od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
„Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze – Część I Roboty
budowlano-konserwatorskie”
Strona 21 z 38

12.10. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek
każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych
etapów robót lub Terminu zakończenia robót.
12.11. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
Umowy.
12.12. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego,
w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z
faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy
Inżynier Kontraktu powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego
Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inżynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia. Jeżeli Inżyniera Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez
Zamawiającego.
12.13. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.
12.14. Jeżeli Inżyniera Kontraktu zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w
szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później
niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inżyniera Kontraktu
oraz postanowienia Umowy.
12.15. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie
obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi
zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie
dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą
inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na
żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych,
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
12.16. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania
robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub
zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe
wynagrodzenie.
12.17. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu
zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych
wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do
Inżyniera Kontraktu i do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót
oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów.
12.18. Inżynier Kontraktu lub/i Koordynator Projektu może wstrzymać wpisem do
Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w
przypadku:
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a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w
sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i
zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego
wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie
jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych
w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inżyniera Kontraktu i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie
rzeczowo – finansowym,
c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź
spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z
pozwoleniem na budowę.
13. Siła wyższa
13.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z
powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej,
niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.
13.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie
uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z
Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty a Zamawiający będzie
zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu.
14. Procedury bezpieczeństwa
14.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na
Terenie budowy.
14.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na
własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.
14.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót.
15. Ubezpieczenie Wykonawcy
15.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż
do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy,
umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności
związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek
ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie
niższą niż wartość robót brutto określoną w ofercie Wykonawcy z
uwzględnieniem poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych;
b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda
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osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub
osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa),
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych
przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 5 000 000,00 zł,
c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.
15.2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt 15.1. muszą zapewniać wypłatę
odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.
15.3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt 15.1. w szczególności składki
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
15.4. Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu dokumenty potwierdzające zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia,
nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z
przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawcę.
15.5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do
przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 15.1 - 15.4,
przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie
z zasadami określonymi w pkt 15.1 – 15.4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę
odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w pkt 15.4.,
Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia w zakresie określonym w pkt 15.1-15.4, a poniesiony koszt potrąci
z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.
15.6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
16. Utrzymanie Terenu budowy
16.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowiązany do zagospodarowania Terenu budowy.
16.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym
ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,
b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren
budowy przez osoby nieuprawnione,
c) zapewnienie ochrony zaplecza Terenu budowy od dnia przejęcia Terenu budowy
do dnia Odbioru końcowego,
d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren
budowy,
16.3. Wykonawca robót przez cały okres realizacji budowy zabezpieczy i utrzyma
odpowiednie pomieszczenie w budynku teatru (zgodnie wytycznymi zawartymi w
STWiORB) dla Kierownika Projektu i Inżyniera Kontraktu oraz na przeprowadzanie
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narad koordynacyjnych.
16.4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inżynierowi kontraktu, osobom
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu
budowy.
16.5. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki
sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.
16.6. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować
wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach
i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.
16.7. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli
posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować
zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.
16.8. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować
Teren budowy i przekazać go we właściwym stanie Inżynierowi Kontraktu
najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.
16.9. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom
określonym w pkt 16.5, Inżynier Kontraktu ma prawo polecić Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku
nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krótszym niż 2 dni robocze skierowanym przez Inżynier Kontraktu do
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie
Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę
(wykonanie zastępcze).
17. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
17.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu.
17.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inżyniera Kontraktu o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które
mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na
Termin zakończenia robót.
17.3. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w pkt 19.1., które nie
powstały z winy Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje
opóźnienie w wykonaniu Umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania
Terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, Wykonawca jest uprawniony
do przedłużenia Terminu zakończenia robót.
18. Naprawa uszkodzeń
18.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą
wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do
dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez
Zamawiającego do użytkowania.
18.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w
pkt 18.1, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób
zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi
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normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.
18.3. Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 18.2.
powstały wskutek okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko
Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów
naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania robót co najmniej o okres
powstałego w ich wyniku opóźnienia.
19. Odbiory
19.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inżyniera Kontraktu. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić
Inżynierowi Kontraktu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która
ulega zakryciu.
19.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inżyniera
Kontraktu.
19.3. Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 od daty
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
19.4. W przypadku niezgłoszenia Inżynierowi Kontraktu gotowości do odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla
zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
19.5. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń
za wykonane roboty.
19.6. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru
części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowości do odbioru Inżyniera Kontraktu oraz przedstawia Inżynierowi Kontraktu
niezbędne dokumenty.
19.7. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inżyniera
Kontraktu, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 5 dni roboczych licząc
od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
19.8. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót
budowlanych oraz uzyskaniu decyzji i pozwoleń składających się na 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. Odbiór
końcowy robót jest równoważny w wykonaniem umowy.
19.9. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca nie później niż do 1 grudnia
2018r. przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy,
zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i
odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.
19.10.
Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inżyniera Kontraktu i upoważnionych
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przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić
do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
19.11.
O
terminie
odbioru
Wykonawca
ma
obowiązek
poinformowania
Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.
19.12.
Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół
odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
19.13.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu
Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli
Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru
końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
19.14.
Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
19.15.
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są co 12 miesięcy od daty Odbioru
końcowego robót oraz na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i okresu
gwarancji jakości.
19.16.
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy.
Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a
Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych
w określonym przez Zamawiającego terminie.
19.17.
Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem
Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
19.18.
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.
19.19.
Odbiór
gwarancyjny
będzie
dokonywany
komisyjnie
przy
udziale
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inżyniera Kontraktu, i
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
19.20.
Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad,
sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub
gwarancji.
19.21.
Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i
potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających
z Umowy.
19.22.
Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub
gwarancji Protokół odbioru ostatecznego.
19.23.
Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte
wszystkie Wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą
roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór
ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres
gwarancji oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia
gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego
Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.
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20. Wynagrodzenie i warunki płatności
20.1.
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632
Kodeksu cywilnego) w wysokości ................................ zł brutto (słownie:
.................), na które składają się elementy ceny wymienione w załączonej do
oferty Wykonawcy Tabeli Elementów Ceny Ryczałtowej (TECR):
a) wynagrodzenie netto w wysokości................... zł (słownie: ................)
oraz
b) podatek od towarów i usług w wysokości............................. zł.(słownie:
........................).
20.2.
Wynagrodzenie określone w ust. 20.1. jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj.:
obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji określonych części
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami SIWZ w tym w szczególności:
wynagrodzenie za roboty budowlane oraz prace towarzyszące, koszt materiałów i
urządzeń, koszty transportu, składowania, zagospodarowania odpadów, ewentualne
podatki i opłaty administracyjne, koszty pobytu na terenie budowy Kierowników
Budów, oraz kierowników robót branżowych podczas prowadzenia danych etapów
prac, koszt zapewnienia i utrzymania w okresie realizacji robót zaplecza budowy
wraz z pomieszczeniem dla potrzeb prowadzenia narad i spotkań technicznych
Szczegółowe wymagania dotyczące zaplecza wskazano w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.
20.3.
Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych za
elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym i potwierdzone w
protokołach odbioru częściowego oraz na podstawie faktury końcowej i protokołu
odbioru końcowego w terminie 30 dni licząc od daty dostarczeni Zamawiającemu
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
20.4.
Zastrzega się, iż płatności, jak i odbiory następować mogą jedynie dla
skończonych elementów TECR, lub części robót określonych Kosztorysem
Wykonawczym przy czym faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż jeden
raz w miesiącu. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90%
wartości przedmiotu zamówienia.
20.5.
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
20.6.
Wykonawca dołącza do faktury kopię protokołu odbioru częściowego /
końcowego podpisanego przez obie strony oraz dowody zapłaty wynagrodzenia
należnego
zaakceptowanym
przez
Zamawiającego
podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom z tytułu wykonania robót budowlanych, których dotyczy
dana faktura oraz dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy dostaw
lub usług, którzy zawarli z Wykonawcą umowę przedłożoną Zamawiającemu.
20.7.
Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie
należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w
szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania
Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość
zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione
przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym.
20.8.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem
należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody
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dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie
rozliczeniowym.
Oświadczenia,
podpisane
przez
osoby
upoważnione
do
reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o
podwykonawstwo.
20.9.
Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z
żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
20.10.
Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności
bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
20.11.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt
26.5.4., podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy,
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
20.12.
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a
Wykonawca nie złoży uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia
terminowi zapłaty.
20.13.
Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
20.14.
Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
usług.
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21. Prawa autorskie
21.1.
Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z
realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny
ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez
dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. 2016 poz. 666), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy,
lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych
licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami,
instalacjami itp. obiektów
i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
21.2.
Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i
praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części
będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych
technik,
b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji
Zamawiającego,
c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
d) wprowadzanie do pamięci komputera,
e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w
przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,
f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
g) najem, dzierżawa,
h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie części lub całości, opracowania,
j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
21.3.
Postanowienia pkt 21.1. i 21.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów
wchodzących w skład ww. dokumentacji podczas wykonywania prac objętych tą
dokumentacją.
22. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
22.1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
Wady przedmiotu Umowy przez okres ........ miesięcy od daty Wykonania umowy, na
zasadach określonych w KC.
22.2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane,
stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na tożsamy z okresem rękojmi,
licząc od daty Odbioru końcowego robót.
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22.3.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie
Wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu
na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 2 dni roboczych.
22.4.
Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
22.5.
Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do
dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach
określonych w KC.
23. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
23.1.
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na
jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w
przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 10 % Ceny ofertowej brutto, w formie ……….
23.2.
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.
23.3.
Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
23.4.
Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
23.5.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w
okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw
wynikających z zabezpieczenia.
23.6.
Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia
podpisania przez strony Protokołu odbioru końcowego robót.
23.7.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady
fizyczne, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego
okresu.
23.8.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
23.9.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.
23.10.
Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części,
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach,
o których mowa w pkt 23.6. i pkt 23.7. Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
23.11.
Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego
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wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego
wezwania do zapłaty.
23.12.
Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy
niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed
wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
23.13.
Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 23.12 nie przedłoży
Zamawiającemu
nowego
Zabezpieczenia
należytego
wykonania
umowy,
Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia
w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać
będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
23.14.
Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.
24. Zmiana Umowy
24.1.
Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania
przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia
robót, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na
dotrzymanie Terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac
określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie
nie
jest
następstwem
okoliczności,
za
które
Wykonawca
ponosi
odpowiedzialność,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia innych zamówień, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
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przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
24.2.
Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów,
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem
Umowy,
przy
zastosowaniu
odmiennych
rozwiązań
technicznych
lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentach wymienionych w pkt 1.3.4.
niniejszej umowy, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,
wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,
c) wystąpienia warunków technicznych pomieszczeń odbiegających w sposób
istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, które mogą skutkować w
świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych elementów obiektów budowlanych, warunków geologicznych lub
gruntowo-wodnych,
e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań
technicznych
lub
materiałowych
ze
względu
na
zmiany
obowiązującego prawa,
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
24.3.
Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 24.2. oraz w
przypadku konieczności waloryzacji umowy o wartości potwierdzone w stanowisku
Inżyniera Kontraktu.
24.4.
Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy
lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej
przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Przedsięwzięcia lub zmianami
wytycznych dotyczących realizacji Przedsięwzięcia.
24.5.
Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu
zakończenia Przedsięwzięcia i zadania robót na podstawie pkt 24.1. Umowy, zmiany
Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania
robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie
pkt 24.2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 24.4. lub zmiany Umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania
Inżynierowi Kontraktu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
g)
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24.6.
Wniosek, o którym mowa w pkt 24.5. powinien zostać przekazany niezwłocznie,
jednakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca
dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
24.7.
Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem nieważności.
24.8.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące
zmiany:
a)
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
b)
danych teleadresowych,
c)
danych rejestrowych,
d)
będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
24.9.
Prawo do zmiany umowy stanowi jedynie uprawnienie, nie zaś
obowiązek Zamawiającego.
25. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
25.1.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli
Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub
należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 15
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie
podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,
c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że
wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót,
d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień,
e) nie wypełnia obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę personelu kierowniczego
i wykonawczego lub w wyznaczonym terminie nie przedstawia dowodów
zatrudnienia personelu, chyba, że Wykonawca udowodni, że taki obowiązek nie
ma zastosowania.
f) pomimo dwukrotnego wezwania, wykonawca nie zapewnia na terenie budowy
wymaganej ilości i zgodnego z ofertą personelu, a szczególności kierownika
budowy, kierowników robót oraz pracowników wykonawczych,
g) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody
Zamawiającego,
h) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający
nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z
zastrzeżeniem podzlecania ….. (podmiot trzeci);
i) w razie konieczności:
- 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
- konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 10%
wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z wyłączeniem
płatności objętych cesją.
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25.2.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
25.3.
Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w
Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
25.4.
Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu
przez Zamawiającego.
26. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę
26.1.
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie,
w przypadku, gdy:
a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu
budowy, przekracza 30 dni;
b) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego przekracza
30 dni;
c) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru końcowego i
załączonego do niego zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 90 dni
od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w
szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, na skutek
polecenia Inżyniera Kontraktu działającego w imieniu Zamawiającego
dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w
wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni, bez należytego uzasadnienia.
d) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu
robót trwa dłużej niż 90 dni.
26.2.
Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za
pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez
Zamawiającego.
27. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku
z odstąpieniem od Umowy
27.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
Wykonawca ma obowiązek:
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę
życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie
wskazanym przez Zamawiającego,
b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentację
projektową,
najpóźniej
w
terminie
wskazanym
przez
Zamawiającego.
27.2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi
Zamawiającemu
gotowość
do
odbioru
robót
przerwanych
oraz
robót
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zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do
odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
27.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady
przekazania tego majątku Zamawiającemu.
27.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robót
przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór
Terenu budowy.
27.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na
swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego
obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
27.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o
odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub
bezpieczeństwa robót.
28. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy
28.1.

W terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.
28.2.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu
zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu inwentaryzacji robót
według stanu na dzień odstąpienia.
28.3.
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które
nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych
Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztów ich nabycia.
28.4.
Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających
w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń,
stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.
28.5.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie
ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania
w inny obiekt.
28.6.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi
Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.
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29. Kary umowne
29.1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do wyznaczonego Terminu rozpoczęcia robót
w wysokości 0,2 % Ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki
upłynie pomiędzy wyznaczonym Terminem rozpoczęcia robót a faktycznym
dniem rozpoczęcia robót
b) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do wyznaczonego Terminu zakończenia robót
w wysokości 0,2 % Ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki
upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia
robót,
c) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do wyznaczonego Terminu Pośredniego
w wysokości 0,2 % Ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki
upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia
robót,
d) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2 %
Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad,
e) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 20 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,
f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom – 10 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1 000 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty
do dnia zapłaty,
h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości
1 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub
jej zmiany,
i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000
złotych za każdą
nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we
wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000 złotych.
k) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami
określonymi Umową - w wysokości 0,2% Ceny ofertowej brutto, za każdy dzień
od momentu stwierdzenia obecności powyższego podmiotu na terenie budowy
przez Zamawiającego.
l) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 30
dni w wysokości 0,2 % Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień
przerwy w wykonywaniu robót,
m) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i
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zapłacenia wymaganych składek. Umowy a także do okazania Zamawiającemu
dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia
składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości
1 000 zł, za każde naruszenie,
n) w przypadku, braku na terenie budowy kierownika budowy oraz kierowników
robót w trakcie prowadzenia prac lub wymaganej liczby personelu
wykonawczego Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w
wysokości 2 000 zł, za każde naruszenie.
29.2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich
tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowej brutto.
29.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
29.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 20 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli
odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy
Pzp,
b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do
odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 1 000
zł za każdy rozpoczęty dzień zawłoki.
29.5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z
wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% Ceny
ofertowej brutto.
29.6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
30. Procedury rozstrzygania sporów
30.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
30.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
30.3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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