Załącznik nr 4 do
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UMOWA NA
1. WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ ZADANIA „Modernizacja
istniejącego stadionu piłkarskiego im. E. Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu”
oraz
2. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU BUDOWLANEGO „Modernizacja istniejącego stadionu
piłkarskiego im. E. Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu”

nr ……………………………………………

zawarta w dniu ________ 201__ roku w Bytomiu, pomiędzy:

Bytomski Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul.
Rynek 19, NIP: 6263016496, REGON: 243699530, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym KatowiceWschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000527357, wysokość kapitału zakładowego: 28 283 700,00 zł opłacony w całości, reprezentowaną
przez:
1. Jakuba Snochowskiego – Prezesa Zarządu
zwany dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………… zwany dalej Wykonawcą,
dalej łącznie zwanych również „Stroną” lub „Stronami”,

Strona | 1

Reprezentanci Stron oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Strony przez siebie
reprezentowanej, a dane zawarte w przedłożonych do niniejszej umowy dokumentach, na
okoliczność zasad reprezentacji, pozostają aktualne na dzień zawarcia umowy.

Zważywszy, że:
1. Niniejsza Umowa zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako
PZP; j.t. Dz.U.2015.2164 ze zm.), o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
2. Stadion piłkarski im. E. Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu po wykonanej
modernizacji winien spełniać wymagania stawiane przez PZPN zgodnie z obowiązującym na
dzień opracowania projektu budowlanego podręcznikiem licencyjnym dla ekstraklasy.
Strony umowy postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja
robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą.: „Modernizacja istniejącego stadionu
piłkarskiego im. E. Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu”, zgodnie z załączonym
programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w tym w
szczególności:
i.
modernizacja / przebudowa trzech trybun na minimalną liczbę 8470 miejsc
siedzących;
ii.
budowa obiektu meczowego zgodnie z wytycznymi programu funkcjonalnoużytkowego, o funkcji ściśle związanej z rozgrywkami, bez funkcji zaplecza dla
zawodników i trenerów,
iii.
wykonanie zjazdu i dojazdu do stanowisk wozów transmisyjnych zgodnie z
wymaganiami Polskiego Związku Piłki Nożnej, komunikacji kołowej oraz dróg
pożarowych wewnątrz obiektu stadionowego, z podłączeniem do układu dróg
miejskich i parkingów poza ogrodzeniem. Elementy drogowe poza ogrodzeniem nie
wchodzą w zakres opracowania,
iv.
roboty rozbiórkowe trybun, zadaszenia, analiza i realizacja przebudowy/rozbiórki
stacji trafo, istniejącego zaplecza klubowego oraz węzeł ciepłowniczy
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v.

wymiana ogrodzenia.

Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się w szczególności do:
a)

opracowania Dokumentacji Projektowej, przedmiaru i kosztorysu
inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z
uzyskaniem wszystkich niezbędnych materiałów (w tym: dokumentacja
geotechniczna ( w razie potrzeby ), aktualizacji mapy do celów projektowych,
uzgodnienia wymagane przepisami), a także zapewnienie nadzoru autorskiego
w okresie realizacji robót budowlanych oraz przeniesienie na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji
zamówienia, na poniższych zasadach i we wskazanych ilościach:
i.

ii.

iii.

iv.

v.
vi.

opracowanie dla wszystkich branż Projektu Budowlanego z
uwzględnieniem wymagań określonych w Programie FunkcjonalnoUżytkowym, w tym z projektem - zagospodarowania terenu wraz z planszą
wytyczenia obiektów - po 6 egz. każdej dokumentacji, w wersji papierowej
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formie modyfikowalnej
Autocad lub Archicad oraz w formacie PDF;
wykonanie na podstawie Projektu Budowalnego kosztorysów
inwestorskich z podziałem na branże, sporządzonych na podstawie
wykonanych
przedmiarów,
spełniających
wymogi
zawarte
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389) - po 2 egz. w wersji papierowej oraz 1
egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formie modyfikowalnej - Norma
(pliki .ath )oraz w formacie PDF;
opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji stanu istniejącego w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych w zakresie
niezbędnym dla sporządzenia nowej dokumentacji oraz prac
rozbiórkowych, a także w innych wypadkach przewidzianych w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym,
opracowanie aktualizacji inwentaryzacji istniejącej zieleni, projektu zieleni
oraz nasadzeń zastępczych, opracowanie niezbędnych w tym zakresie
opinii,
opracowanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru,
opracowanie projektu rozbiórek, zaprojektowanie wszystkich przyłączy do
obiektów oraz zaprojektowanie wyposażenia dla tych obiektów
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vii.

viii.

ix.

b)

uzyskanie wymaganych przepisami obowiązującego prawa niezbędnych
sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji, w szczególności decyzji
pozwolenia na budowę oraz rozbiórki oraz zgłoszenia do nadzoru
budowlanego zamiaru realizacji robót budowlanych,
uzgodnienia, Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów, o których
mowa w § 1 ust 1 w szczególności z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, oraz w
pozostałych wypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w umowie,
a w szczególności w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego na warunkach określonych w
umowie przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością
wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia
oraz ich wersji elektronicznych.
Ponadto Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do:

i.

ii.

iii.

przedstawienia Projektu Wstępnego, o którym mowa w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym w terminie 5 tygodni od podpisania umowy,
która zostanie zweryfikowania i zatwierdzona przez Zamawiającego w
terminie 2 tygodni od protokolarnego przekazania,
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja istniejącego stadionu
piłkarskiego im. E. Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu”,
wykonanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych ogólnych i
szczegółowych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia, opracowanych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 tj. ze zm.), uwzględniającej nazwy i
kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień po 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
na płycie CD w formie modyfikowalnej Word oraz w formacie PDF; projekty
wykonawcze - 4 egzemplarze.) w podziale na poszczególne branże robót
(i/lub ewentualne zadania inwestycyjne), obejmujących w szczególności:
1)
2)
3)
4)

projekty architektoniczno-budowlane,
projekty konstrukcji,
projekty drogowe,
projekty przyłączy, sieci, instalacji, w tym m.in.: projekty instalacji
c.o. oraz c.w.u. wraz z węzłem cieplnym, projekty instalacji ciepła i
chłodu technologicznego, projekty instalacji dla pomp ciepła,
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

iv.
v.
vi.

vii.
viii.
ix.
c)

gruntowych wymienników ciepła, oraz innych specjalistycznych
systemów OZE,
projekty przyłączy, sieci, instalacji kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej,
projekty przyłączy, sieci, instalacji wodociągowej,
projekty przyłączy, sieci, instalacji elektrycznych w pełnym zakresie,
projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji,
projekty przyłączy, sieci, instalacji teletechnicznych,
projekty instalacji niskoprądowych, sieci komputerowych,
teletechnicznych, w tym BMS i ESOK.
projekty systemów ppoż. - DSO, SAP, inne,
projekty
instalacji
strukturalnych,
nagłośnienia,
instalacji
projekcyjnych, audiowizualnych,
projekty oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
projekty pozostałych instalacji, odpowiednio do wymagań
wynikających z przepisów, projekty sieci infrastruktury technicznej
uzbrojenia terenu, odpowiednio do wymagań wynikających z
przepisów,
projekty elementów zagospodarowania terenu i małej architektury
dla obszaru założenia,
inne specjalistyczne projekty instalacji i sieci (np. oświetlenie terenu,
iluminacja obiektów) oraz inne projekty wykonawcze, w
szczególności określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,

opracowanie przedmiarów robót,
przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym założeń wyjściowych do
kosztorysowania oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich,
opracowanie specyfikacji wyposażenia obiektów w stały sprzęt zgodnie z
wymogami wraz z szacunkowym kosztem, umożliwiającej zakup
wyposażenia w sprzęt, zgodnie z procedurami Ustawy Prawo zamówień
publicznych,
opracowania dokumentacji powykonawczej,
opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
opracowania instrukcji obsługi i użytkowania obiektów,
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach
inwestycji pn.: „Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego im. E.
Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu”, na podstawie opracowanej i
protokolarnie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji
projektowej wraz z:

i.

wykonywaniem robót budowlanych wykonywanych na podstawie
dokonanych zgłoszeń nie wchodzących w zakres pozwolenia na budowę,
koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy
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ii.
iii.

pełną obsługą geodezyjną (w tym inwentaryzacją geodezyjną
powykonawczą w 3 egz.),
organizacją i zabezpieczeniem budowy oraz czynnościami i dokumentami
niezbędnymi do przekazania obiektu do użytkowania, w tym uzyskanie w
imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wraz z
wszystkimi wymaganymi decyzjami i czynnościami, a w szczególności:
Deklaracje Właściwości Użytkowych dla wyrobów budowlanych, aktualne
aprobaty techniczne, karty techniczne, dokumenty gwarancyjne, inne
certyfikaty i dokumentacje dotyczące zastosowanych materiałów i
urządzeń.

2. Dokumentacja projektowa, na którą składają się opracowania projektowe o których mowa
powyżej oraz inne dokumenty formalno-prawne i projektowe niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy, muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej. Dostarczona przez Wykonawcę w
ramach Umowy Dokumentacja zostanie opracowana zgodnie z ogólnie przyjętymi w tej dziedzinie
standardami, z najwyższą jakością, na którą będą miały wpływ takie czynniki jak: czytelna i
zrozumiała struktura dokumentu, kompletność dokumentu rozumiana jako pełne przedstawienie
rozpatrywanego zagadnienia oraz spójność i niesprzeczność dokumentu rozumiane jako
zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi informacjami umieszczonymi
w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy tymi informacjami. W przypadku
wykorzystywania do sporządzenia dokumentacji własnych materiałów, Wykonawca odpowiada za
ich odpowiedni dobór.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do
wykonania przez niego przedmiotu umowy, w tym umożliwiono mu dokonanie wizji lokalnej
miejsca robót budowlanych, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do
realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy, w związku z czym Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń co
do warunków wykonania i rozliczenia umowy, a Zamawiający nie jest zobowiązany do
poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne, organizacyjne i finansowe, w
szczególności w postaci odpowiednich środków finansowych, rzeczowych, zespół fachowców
oraz wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonywania przedmiotu umowy ze starannością
wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji
przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że będzie odpowiedzialny za profesjonalną jakość, techniczną
prawidłowość oraz kompletność wykonanych prac według zakresu Umowy.
6. Dokumentacja projektowa będzie opracowana zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w
szczególności:
a) umową wraz z jej załącznikami,
b) przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 j.t. z
późn.zm),
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c) przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015
poz. 2164 j.t. z poźn.zm.),
d) przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 r. poz. 462 z późn. zm),
e) przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U 2004 Nr 130 poz. 1389 z późn.zm. ),
f) przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.
2013 poz. 1129 j.t. z późn.zm.),
g) innymi obowiązującymi przepisami prawa,
h) aktualnymi Polskimi Normami,
i) projekt wstępny zweryfikowany przez Zamawiającego,
j) zasadami wiedzy technicznej.
7. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego podczas realizacji robót budowlanych od momentu rozpoczęcia robót budowlanych
do zakończenia budowy, który to moment stanowi uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie obiektu, stanowiącego zmodernizowany stadionu piłkarskiego im. E. Szymkowiaka
przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu, na zasadach określonych niniejszą umową.
8. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z
Zamawiającym również w zakresie promocji inwestycji, w szczególności poprzez:
a)
zobowiązanie do zorganizowania i pokrycia kosztów rozpoczęcia realizacji prac
– tzw. „wbudowanie kamienia węgielnego” w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym,

§ 2.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REALIZACJI UMOWY
1. Inwestycja pn.: „Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego im. E. Szymkowiaka przy ul.
Olimpijskiej w Bytomiu” będzie realizowana w tak zwanej formule „zaprojektuj i wybuduj” w
dwóch Fazach:
a)
Faza I – opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja wszelkich
czynności, które są niezbędne i umożliwiają rozpoczęcie robót budowlanych,
w którego zakres rzeczowy wchodzi:
i.
ii.

wykonanie Projektu Budowlanego,
wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
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iii.

iv.

v.
vi.
b)

uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii,
dopuszczeń, akceptacji, aprobat, uwarunkowań, a także innych
dokumentów, których uzyskanie jest niezbędne w celu należytego i
zgodnego z prawem wykonania świadczeń przewidzianych umową,
wykonanie wszelkich Projektów Wykonawczych wraz z uzgodnieniami w
szczególności wymaganymi przepisami prawa budowlanego, wykonanie
przedmiaru robót,
wykonanie pozostałej przewidzianej w umowie Dokumentacji Projektowej
i innych dokumentów, w tym STWiOR, o których mowa w § 1 umowy,
zgłoszenie do nadzoru budowlanego zamiaru realizacji robót.
Faza II – realizacja robót budowlanych zgodnie z protokolarnie zweryfikowaną
i zaakceptowaną dokumentacją projektową.

i.
ii.

iii.

Realizacja robót budowlano-montażowych na podstawie wcześniej
wykonanej Dokumentacji Projektowej
Wykonywanie niezbędnej dokumentacji i robót budowlanych, zgłoszeń
robót budowlanych nie wchodzących w zakres pozwolenia na budowę,
koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy.
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na użytkowanie inwestycji
wykonywanej na podstawie Umowy;

2. Strony niniejszej umowy ustalają, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym zgodnie z ofertą
Wykonawcy na cenę netto …………………… złotych netto (słownie: …………………………………….…
złotych). Wynagrodzenie Wykonawcy powiększone będzie o należny podatek VAT w
wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa w dniu wystawienia faktury.

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w oparciu o warunki i opis
podany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), stanowiącej
Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w oparciu Program Funkcjonalno-Użytkowy (wraz z
załącznikami), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, o ile postanowienia umowy nie
stanowią inaczej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 26 miesięcy
od dnia podpisania umowy.
5. Wykonawca nie może stosować materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń zwanej w
dalszej części umowy łącznie Materiałami, które nie odpowiadają wymaganiom przypisanych
im norm lub posiadają parametry gorsze niż wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym
oraz SIWZ. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia
muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z
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dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane.
6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub
podwykonawcy) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie
czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że powyższy
wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności projektowania oraz czynności dozoru
realizowanych robót budowlanych.
a)
w trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
i.
ii.
iii.
b)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie
realizacji zamówienia:

iv.

v.

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
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
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vi.

vii.

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
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;
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.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na 5 lat (60
miesięcy), licząc od daty podpisania nie zawierającego zastrzeżeń dokumentu "Świadectwo
Przejęcia Przedmiotu Umowy - Protokół Odbioru Końcowego".
a)
Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi za wady.
b)
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni w szczególności serwis
stwierdzonych w czasie użytkowania wad zamontowanych urządzeń i innego
wyposażenia w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2.
8. Zamawiający będzie realizował nadzór inwestorski.
9. W ramach umowy Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do następujących świadczeń:
a)
pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych
danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map, warunków
technicznych podłączenia mediów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych
opinii i uzgodnień w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, w części
dokumentów, które nie zostały przekazane.
b)
wykonany projekt powinien spełniać konieczne i wystarczające wymagania do
wykonania robót budowlanych.
c)
dokonanie przez Wykonawcę w każdym czasie wszelkich poprawek,
uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie
wymagane przez Zamawiającego lub dla uzyskania pozytywnej oceny i
przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji.
d)
działanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego
pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych
związanych z realizacją zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
modernizowanego i rozbudowanego obiektu, w tym czynnościach określonych
w art. 56 i 57 ustawy Prawo budowlane.
e)
w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału
w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku
wystąpienia wad.
f)
opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z naniesieniem
na zasoby,
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g)

udziału w wizytacjach i inspekcjach dokonywanych przez PZPN w okresie
udzielonej gwarancji,
Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych,
opisanych i zaopatrzonych w spis treści w 3 egzemplarzach (w tym 1 oryginał),
w skład której wejdą m.in.:

h)

i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.
vii.

viii.
ix.

dziennik budowy lub dokument stanowiący wewnętrzny dziennik budowy,
dziennik rozbiórki, dziennik robót montażowych oraz pozostała
opracowana dokumentacja budowy wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
decyzja dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę w przypadku zaistnienia takich wymagań, decyzja o
pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz pozostałe uzyskane na rzecz
Zamawiającego decyzje i inne akty administracyjne oraz orzeczenia,
oświadczenie Kierownika Budowy,
aktualne uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Kierownika budowy i Kierowników robót wszystkie branże,
deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty higieniczne,
aprobaty techniczne, karty techniczne, dokumenty gwarancyjne
na wbudowane materiały, protokoły badań i sprawdzeń,
dokumentacja fotograficzna,
komplet Dokumentacji Projektowej z naniesionymi ew. zmianami
zaakceptowanymi przez autora projektu i inspektora nadzoru
inwestorskiego,
Instrukcja eksploatacji i obsługi obiektu,
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

§3
NADZÓR AUTORSKI
1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego w zakresie
wynikającym z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w
szczególności następujących czynności:
a) kontroli w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych,
materiałowych i użytkowych z Dokumentacją Projektową; w przypadku dopuszczenia
przez Zamawiającego w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego na
roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

niż przedstawione w Dokumentacji Projektowej – kontrolować parametry tych
materiałów i urządzeń oraz ich równoważność,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,
c) uzupełniania szczegółów Dokumentacji Projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości
powstałych w toku realizacji tych robót,
d) sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli Dokumentacja Projektowa w
niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,
e) udziału w koordynacji w trakcie przygotowywania i realizacji robót budowlanych w
zakresie sąsiedniej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w
Bytomiu,
f) udziału w cotygodniowych naradach technicznych i naradach koordynacyjnych w
trakcie przygotowywania i realizacji robót budowlanych. Zastrzega się, że
częstotliwość innych pobytów projektanta na budowie oraz w siedzibie
Zamawiającego będzie wynikać z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo
przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,
g) dokonywania kwalifikacji ewentualnego odstąpienia od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego oraz zamieszczanie w Projekcie Budowlanym odpowiednich informacji,
zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego,
h) uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego na każdym etapie
realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.
Nadzór autorski będzie wykonywany od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do
zakończenia budowy i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów
budowlanych.
Wynagrodzenie za nadzór autorski obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad
wszelkimi zamówieniami, o których mowa w a art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 PZP, w tym prac
wykonywanych na podstawie zmian umowy w trybie art. 144 PZP.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jej część zostanie wykonana przez
podwykonawcę lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
wykonywania nadzoru autorskiego odpowiednio przez osobę/y, które opracowały dokumentację
projektową. Ustanie stosunku pracy lub innej umowy z autorem/autorami dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia wykonywania nadzoru
autorskiego.
Wszelkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego, w tym koszty przejazdów na
miejsce wykonywania robót budowlanych, ponosi wyłącznie Wykonawca.
Wykonawca, w ramach wykonywania nadzoru autorskiego, nie może podejmować bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności na
zakres wykonywanych robót oraz wysokość wynagrodzenia, pod rygorem nieważności takich
decyzji i działań Wykonawcy. Zmiany w Dokumentacji Projektowej będą dokonywane przy
uwzględnieniu treści art. 144 PZP.
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II.

FAZA I REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I INNE
DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1

§ 4.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Umowy z dołożeniem najwyższej staranności,
zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej oraz zobowiązany
będzie zapewnić, że Dokumentacja Projektowa i inne dokumenty, o których mowa w § 1 ust 1
umowy będą przewidywać stosowanie wyłącznie dopuszczonych do obrotu Materiałów oraz
będzie sporządzona wyłącznie przez osoby legitymujące się wszelkimi uprawnieniami i
kwalifikacjami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa oraz przez Zamawiającego,
których uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone zostaną właściwymi dokumentami. Wykonawca
we własnym zakresie i na własne ryzyko będzie zobowiązany weryfikować obowiązujący stan
prawny w całym okresie wykonania Umowy.
2. Wykonawca zapewnia, iż dysponuje zespołem projektowym składającym się co najmniej
z następujących osób:
a) 2 osób legitymujących się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej i będące członkiem odpowiedniej izby samorządu
zawodowego, które sporządziły samodzielnie projekt lub brały udział w sporządzeniu
projektu wielobranżowego na zasadzie współautorstwa co najmniej jednego budynku o
funkcji sportowej.
b) 2 osób legitymujących się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i będące członkiem odpowiedniej izby samorządu
zawodowego, które sporządziły samodzielnie projekt lub brały udział w sporządzeniu
projektu wielobranżowego na zasadzie współautorstwa co najmniej jednego budynku o
funkcji sportowej.
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie będzie w szczególności
zobowiązany do:
a) dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania
przedmiotu Umowy zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów, instytucji,
osób;
b) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania Umowy, w
tym wykonania prac projektowych, decyzji, zezwoleń, zgód, potwierdzeń, opinii,
uzgodnień i stanowisk organów administracji i innych właściwych instytucji i osób, w
zakresie umożliwiającym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę przez
Zamawiającego,
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c) po protokolarnym odbiorze końcowym Dokumentacji Projektowej dokonania
aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na każde wezwanie Zamawiającego w
terminach przez niego określonych.
4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie będzie zobowiązany w toku
wykonywania Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 umowy
oraz w ramach świadczenia usług nadzoru autorskiego, do wprowadzenia do dokumentacji
projektowej wszelkich zmian, które okażą się konieczne w związku z przebiegiem postępowań
administracyjnych, w tym w szczególności w związku z wezwaniami odpowiednich organów, innych
instytucji, osób lub w wyniku zmiany przepisów prawa, w terminach określonych w ww. wezwaniach
lub wskazanych przez Zamawiającego.
5. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca będzie miał obowiązek:
a) wyjaśniać wszelkie wątpliwości Zamawiającego odnośnie sporządzanych projektów i
przyjmowania rozwiązań, w terminach wskazanych przez Zamawiającego:
b) niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach
mogących mieć wpływ na terminy wykonania Umowy lub koszty wykonania
przedmiotu Umowy albo przyszłe koszty eksploatacji obiektów;
c) stosować i proponować najkorzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania z punktu
widzenia ekonomicznego i technicznego.
6. Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja Projektowa i inne dokumenty, o których mowa w § 1 ust
1 umowy, w tym jej poszczególne elementy, będą całkowicie oryginalne, ustalonego autorstwa i nie
będą naruszały praw autorskich osób trzecich, w tym również będą wolne od wszelkich innych wad
prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować jakąkolwiek formę odpowiedzialności
Zamawiającego (w szczególności cywilna, karna, administracyjna). Ponadto Wykonawca zapewnia, że
Dokumentacja Projektowa, w tym jej poszczególne elementy, nie będą naruszać żadnych praw osób
trzecich i że prawa autorskie Autora do Dokumentacji Projektowej nie są ograniczone w czasie i w
zakresie objętym niniejszą Umową.
7. Zamawiający dopuszcza wskazanie w Dokumentacji Projektowej i innych dokumentach, o których
mowa w § 1 ust. 1 umowy znaku towarowego, patentu lub pochodzenia z uzasadnionych względów
technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim przypadku przy wskazaniu powinien
być dopisek: „dopuszcza się składanie ofert równoważnych" oraz wskazanie parametrów
równoważności do każdego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.
9. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a)
b)

przekazanie Wykonawcy w dniu zawarcia umowy dokumentów wskazanych i
stanowiących załączniki do SIWZ,
bieżąca współpraca z Wykonawcą we wszystkich sprawach dotyczących przedmiotu
umowy i zapewnienie niezbędnej oraz uzasadnionej pomocy w tymże zakresie,
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c)
d)

odbiór prawidłowo wykonanej Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów, o
których mowa w § 1 ust 1 umowy,
zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania w sposób należyty,
prawidłowy przedmiotu umowy.

§ 5.
TERMIN REALIZACJI
1.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w Fazie I realizacji Przedmiotu
Umowy w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, a dniem wykonania I Fazy
przedmiotu umowy będzie dzień uzyskania i dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę, przy czym Wykonawca wykona umowę:
a)

b)

c)

d)
e)

f)

w zakresie przekazania Projektu budowlanego i uzyskania akceptacji
Zamawiającego, przekazania kosztorysów inwestorskich w terminie 6 miesięcy
od daty zawarcia niniejszej umowy,
przekazanie Zamawiającemu i uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego
projektu wykonawczego w zakresie robót ziemnych, konstrukcji wszelkich
obiektów i instalacji wraz z właściwymi specyfikacjami technicznymi – w
terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy,
przekazanie Zamawiającemu i uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego
projektu wykonawczego w zakresie elementów nie wymienionych w lit. b)
powyżej wraz z właściwymi specyfikacjami technicznymi – w terminie do 10
miesięcy od podpisania umowy,
uzyskania pozwolenia na budowę – w terminie do 8 miesięcy od podpisania
umowy,
pełnienia nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych
do zakończenia budowy i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
obiektów stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
przekazanie Zamawiającemu i uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego
dokumentacji powykonawczej - najpóźniej na 7 dni roboczych przed
przystąpieniem do odbioru technicznego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego oraz
warunkami realizacji Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów, o których mowa w § 1 ust
1 umowy oraz potwierdza możliwość wykonania w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.
3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wszelkich zaistniałych
przeszkodach mogących mieć wpływ na opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej powinno zostać dokonane na piśmie pod rygorem
nieważności i doręczone Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 (siedmiu dni) od dnia
powstania przeszkody lub powzięcia wiedzy przez Wykonawcę o możliwości jej zaistnienia.
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4. Działania sił przyrody, wpływające na opóźnienie lub znaczne utrudnienie w realizacji przedmiotu
Umowy, winny być potwierdzone przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokolarnie.
5. W każdym przypadku zmiana terminu, ustalonego w ust. 1 powyżej, musi być dopuszczalna na
mocy art. 144 ustawy PZP, spowodowana przyczyną rzeczywistą i potwierdzona aneksem do
Umowy podpisanym przez Strony.

§ 6.
WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI
1.

Wynagrodzenie umowne za wykonanie Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów, o
których mowa w § 1 ust 1 umowy zostało ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
netto ……………………………………………. (słownie: ……………………….) zł, co daje łącznie kwotę brutto w
wysokości ………………………………………. (słownie:……………………………..) zł, z tym że na powyższą
kwotę składają się:
a) wynagrodzenie za opracowanie Projektu Budowlanego w wysokości 35 % wartości
wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej w kwocie brutto w wysokości
………………………………… zł., płatne w terminie 30 dni po odbiorze przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń oraz doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
b) wynagrodzenie po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę w wysokości 5 %
wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej w kwocie brutto w wysokości
………………………………… zł., płatne w terminie 30 dni po uprawomocnieniu się ww. decyzji
oraz doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
c) wynagrodzenie za opracowanie pozostałej Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów,
o których mowa w § 1 ust 1 w części dotyczącej projektów wykonawczych w wysokości 20%
wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej w kwocie brutto w wysokości
………………………………… zł., płatne w terminie 30 dni po odbiorze przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń oraz doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
d) wynagrodzenie za opracowanie pozostałej Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów,
o których mowa w § 1 ust 1 w części dotyczącej dokumentacji powykonawczych oraz
pozostałych dokumentów w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1
powyżej w kwocie brutto w wysokości ………………………………… zł., płatne w terminie 30 dni po
odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz doręczeniu prawidłowo wystawionej
faktury VAT,
e) wynagrodzenie za prowadzenie nadzoru autorskiego w wysokości 20 % wartości
wynagrodzenia brutto …………………….. zł (słownie: ……………………………) określonego w ust. 1
powyżej, płatne w terminie 30 dni po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy –
Protokół Odbioru Końcowego oraz doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 lit. a), c) i e) za zgodą Zamawiającego może być płatne raz w
miesiącu w zależności od potwierdzonego przez Zamawiającego zaawansowania prac.
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie należności przysługujące
Wykonawcy za prawidłową realizację Fazy I przedmiotu niniejszej Umowy.
Wykonawca nie może żądać zapłaty lub zwrotu jakichkolwiek kwot, związanych z realizacją
Umowy, jeśli w Umowie nie ustalono, że określone koszty lub wydatki będą, poniesione,
pokryte lub zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie bezusterkowy protokół odbioru, mający formę
przejściowego świadectwa płatności, stwierdzającego faktyczny zakres zaawansowania
rzeczowo-finansowego przedmiotu umowy.
Za dzień zapłaty Strony przyjmują obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca akceptując wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że zapoznał się z terenem
dotyczącym przedmiotu umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mających na celu ustalenie
wynagrodzenia za przedmiot umowy. Wynagrodzenie obejmuje także wszelkie, opłaty, koszty i
wydatki Wykonawcy, jakie będzie on musiał ponieść w celu należytego Wykonania umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest niezmienne przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy.
Każda prawidłowo wystawiona faktura VAT powinna być kierowana przez Wykonawcę na
następujący adres do doręczeń: Bytomski Sport sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-902) Rynek
19, NIP 6263016496.
Należności z tytułu prawidłowo wystawionych faktury VAT, będą realizowane na rzecz
Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na prawidłowo wystawionej Fakturze VAT.
W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub
obowiązującymi wymogami prawa, Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty należności na
rzecz Wykonawcy. W takiej sytuacji, bieg terminu płatności rozpoczyna się, po uzyskaniu przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej w sposób zgodny z umową
oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również w takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują
ustawowe odsetki za opóźnienie w płatnościach.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy w
stosunku do Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje zwrot przez Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, podatków poniesionych przez Wykonawcę w
związku z realizacją niniejszej Umowy.
W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie prawidłowo wystawionych Faktur vat
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
W przypadku stwierdzenia braku płatności w ustalonym terminie Wykonawca przed podjęciem
jakichkolwiek działań prawnych zobowiązany jest wezwać Zamawiającego do zapłaty w formie
pisemnej pod rygorem nieważności wyznaczając Zamawiającemu dodatkowy 21 -dniowy termin
liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego wezwania do zapłaty.

§ 7.
PRZEKAZANIE I ODBIÓR
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1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową stanowiącą
przedmiot umowy w 6 egz. papierowych, oraz w 6 egz. w postaci zapisu cyfrowego na płycie
CD pełnej wersji dokumentacji w jakości umożliwiającej druk ,a mianowicie:
a) pliki rysunkowe: z rozszerzeniem .dwg i .pdf,
b) pliki graficzne: z rozszerzeniem .jpg i .pdf,
c) pliki tekstowe: z rozszerzeniem .doc i .pdf,
d) plik kalkulacyjne: z rozszerzeniem .xls i .pdf,
Powyższa liczba egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnień lub
zatwierdzenia. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być spójna z wersją papierową i
sformatowana do wydruku.
2. Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej oraz innych
dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Równocześnie
Wykonawca doręczy wykaz przekazywanych opracowań i dokumentów, ich autorów oraz
wymagane przepisami prawa lub niniejszą Umową oświadczenia podwykonawców (dalszych
podwykonawców) oraz autorów/współautorów dokumentacji lub jej części. Na powyższą
okoliczność Strony podpiszą Protokół Przekazania. Podpisanie przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Przekazania stanowi pokwitowanie odbioru
Dokumentacji Projektowej jedynie pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w
rozumieniu niniejszej Umowy.
3. Po przekazaniu Dokumentacji Projektowej oraz innych dokumentów, o których mowa w § 1
ust. 1 Zamawiający i / lub przez niego upoważniony przedstawiciel w ciągu 14 dni roboczych
odbierze / przyjmie Dokumentację lub sporządzi listę zastrzeżeń. Zamawiający może zwrócić
się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie przekazanej Dokumentacji Projektowej, a
Wykonawca w terminie nieprzekraczającym 3 dni udzieli stosownych wyjaśnień. Jeżeli zostały
zgłoszone uwagi do Dokumentacji to Strony uzgodnią termin dokonania zmian, poprawek i
uzupełnień, a Wykonawca przystąpi do ich usunięcia. Zamawia
4. Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przekaże oryginały wszelkich zgód, uzgodnień,
decyzji wymaganych do wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.
5. Koszty wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektów niezbędnych do pozyskania
wymaganych opinii, pozwoleń i uzgodnień pokrywa wyłącznie Wykonawca.
6. Fakt dokonania czynności odbioru, Strony Umowy potwierdzą przez podpisanie protokołu
odbioru.
7. W przypadku odmowy dokonania odbioru dokumentacji, z powoduje jej wadliwości lub
niekompletności, Zamawiający podaje w protokole odbioru przyczyny tej odmowy . W razie
nie przedstawienia poprawionej dokumentacji w terminie 21 dni od wskazania wad - w takim
przypadku Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wykonania zastępczego na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
8. Data podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego stanowi podstawę
do uznania, iż Zamawiający dokonał części określonej w protokole i stanowi podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
9. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany
jest usunąć wszelkie zaistniałe wady (usterki) lub braki w Dokumentacji Projektowej oraz
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innych dokumentach, o których mowa w § 1 ust 1. Jeżeli wady (usterki) lub braki zostaną
wykryte po odbiorze Wykonawca zobowiązuje się do poprawy w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do
wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. O wszelkich brakach ilościowych dokumentacji dostrzeżonych przez Zamawiającego, jest on
zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie do 21 dni od daty ich ujawnienia.
11. Za dni robocze w rozumieniu postanowień niniejszej Umowy rozumie się dni od poniedziałku
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 poz. 90 j.t. z późn.zm.).
12. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad lub usterek przedmiotu Umowy wykonanego
w niniejszej Fazie, Zamawiający pisemnie (poczta, faks, email) wezwie Wykonawcę do
usunięcia stwierdzonych wad lub usterek w terminie przez siebie ustalonym na zasadach
określonych w Umowie w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 6 ust. 1.

§ 8.
PRAWA AUTORSKIE
1. Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 1 zostanie
wykonana przez Wykonawcę zgodnie z wymogami obowiązujących ustaw i aktów
wykonawczych do tych ustaw, innymi przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
zgodnie z wytycznymi programów instytucji współfinansujących, zasadami wiedzy
technicznej oraz niniejszą umową.
2. Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 1 spełniające
ustawowe cechy utworu podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) zwanych
dalej także Utworami. Wykonawca oświadcza, że do całości dostarczonej Dokumentacji
Projektowej oraz innych ww. dokumentów, przysługują mu nieograniczone autorskie prawa
majątkowe oraz, że przeniesienie tychże praw przez Wykonawcę na Zamawiającego nie
spowoduje naruszenia praw autorskich osób trzecich ani też prawa te nie są obciążone
żadnymi roszczeniami osób trzecich.
3. Wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie obejmuje również wynagrodzenia za nabycie
przez Zamawiającego majątkowych autorskich praw do Dokumentacji Projektowej, oraz
innych dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz wynagrodzenie za nabycie przez
Zamawiającego własności egzemplarzy, na których utrwalono Utwór, co do którego
następuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich do Utworu. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i
modyfikacji dokumentacji samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez
Zamawiającego bez konieczności uzyskiwania zgody twórcy utworu pierwotnego.
4. Na podstawie protokolarnego odbioru Dokumentacji Projektowej oraz innych dokumentów,
o których mowa w § 1 ust. 1 przez Zamawiającego, Wykonawca z mocy niniejszej umowy
każdorazowo przenosi na Zamawiającego, bez konieczności składania w tym zakresie
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dodatkowego oświadczenia woli, całość majątkowych praw autorskich do przekazanego do
odbioru Utworu (lub przejmowanej części) na wszystkich polach eksploatacji znanych w
chwili zawierania umowy, w tym na wymienionych ust. 5 wraz z prawem do zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu oraz prawem własności do
poszczególnych dostarczonych egzemplarzy (nośników) Utworu.
5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawo zależne do
Dokumentacji Projektowej oraz innych dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 na
wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) nieograniczonego prawa do korzystania z Dokumentacji Projektowej oraz innych
dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 w ramach inwestycji, w tym również,
rozbudowy, modernizacji, remontu, rekonstrukcji, renowacji, a także w celu
sprzedaży, najmu, zmiany całości lub części;
b) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku materialnym oraz wszelkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (digitalizacja) oraz w dowolnej sieci
multimedialnej (w tym sieci wewnętrznej i Internet);
c) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w dowolnej ilości egzemplarzy (kopii), w tym:
techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
nośników dostosowanych do tej formy zapisu, oraz w ramach dowolnej sieci
multimedialnej (w tym w sieci wewnętrznej i Internet);
d) odpłatnego i nieodpłatnego wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na
których utwór utrwalono – w tym również użyczenie lub najem oryginału,
egzemplarzy lub części oryginału egzemplarzy, wniesienia w charakterze wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego lub spółki prawa cywilnego,
udzielania licencji na rzecz osób trzecich;
e) korzystania w ramach procedur administracyjnych, postępowań przed organami
administracyjnymi i innymi organami państwowymi;
f) rozpowszechnianie dowolną metodą, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
g) korzystanie w zakresie publikacji i reklamy;
h) dokonywania zmian, modyfikacji według własnego uznania, w tym tworzenia
opracowań, przeróbek, nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, także na inne języki,
przystosowania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany) oraz rozporządzania i
korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji;
i) korzystanie z utworów lub ich części na własny użytek i użytek jednostek podległych,
dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym przekazywanie
Utworu lub ich części:
i.

innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych
opracowań,

Strona | 20

ii.

iii.
iv.

innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych postanowień warunków
zamówienia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia
publicznego
innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym – budowie hali
wielofunkcyjnej
innego dowolnego i zgodnego z prawem wykorzystania utworu.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do wyrażania zgody na wykonywanie
autorskich praw zależnych do Dokumentacji Projektowej oraz innych dokumentów, o których
mowa w § 1 ust. 1. Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się w imieniu
własnym oraz zapewnia w imieniu poszczególnych twórców, że żaden autor albo współautor
Dokumentacji nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich. Strony postanawiają, że w
ramach wynagrodzenia umownego uzgodniono, że następca prawny Zamawiającego może
bez zgody twórcy, czynić zmiany w Dokumentacji wedle własnego uznania.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, o których mowa w niniejszym
paragrafie Umowy następuje na czas nieokreślony i obejmuje obszar Polski i zagranicy.
8. Wykonawca oświadcza, iż do utworów, wchodzących w skład dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 będą przysługiwały mu autorskie prawa
majątkowe, a także, że nie będą one naruszały jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym
autorskich praw osobistych. W przypadku, gdyby osoby trzecie skierowały wobec
Zamawiającego lub jego następców prawnych roszczenia ze względu na naruszenie ich praw
w związku z korzystaniem lub rozporządzaniem utworami, co do których nastąpiło przejście
autorskich praw majątkowych oraz zależnych na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się przyjąć na siebie odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń, w zakresie i na
zasadach określonych w ust. 17-19 poniżej.
9. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami / współautorami
dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 objętych
przedmiotem umowy, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz
oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie (na
polach eksploatacji) określonym w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do
wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne
podmioty. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowiącej
przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać ww. oświadczenia
Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej
stanowiącej przedmiot umowy.
10. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu licencje na
utwory w postaci kompletnego oprogramowania niezbędnego w celu wykorzystania obiektu
w sposób przewidziany w umowie (dalej Oprogramowanie), a w szczególności
oprogramowania dla Centralnego systemu rejestracji obrazu i dźwięku , Systemu sprzedaży
(dystrybucji) biletów oraz Systemu kontroli biletów z identyfikacją kibiców, Systemu
Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Kontroli Dostępu, Systemu zarządzania budynkiem BMS
(Building Managment System).
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11. Utwory w postaci Oprogramowania dostarczone Zamawiającemu w ramach Umowy na
podstawie odrębnych licencji, a także warunki korzystania dla poszczególnych takich
Utworów określi Protokół Przekazania.
12. W ramach wynagrodzenia umownego, na Oprogramowanie, w tym na wszelkie kolejne
wersje oraz dostarczone aktualizacje, modyfikacje i inne zmiany w Oprogramowaniu prze
okres udzielonej gwarancji, będące w szczególności rezultatem świadczeń gwarancyjnych
oraz innych usług wsparcia, Wykonawca udziela Zamawiającemu ogólnoświatowej,
bezwarunkowej, nieodwołanej, niewyłącznej i przenoszalnej licencji na korzystanie z
Oprogramowania, na czas nieokreślony z wyłączeniem prawa twórcy i jego następców do jej
wypowiedzenia na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 666), na nieograniczoną liczbę stanowisk, na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, w tym przeniesienia na inny sprzęt komputerowy niż sprzęt, na
którym nastąpiła instalacja, sporządzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych na
wypadek awarii czy też dokonywania innych czynności administracyjnych,
b) korzystania w dowolny sposób na nieograniczonej liczbie stanowisk/urządzeń, w tym
wprowadzania do pamięci, wyświetlania, stosowania, przekazywania, przetwarzania i
przechowywania,
c) udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet oraz w sieciach
zamkniętych (intranet, extranetu), w tym rozpowszechniania w zakresie koniecznym
do zapewnienia korzystania przez uprawnionych użytkowników w ramach
działalności przedsiębiorstwa Zamawiającego,
d) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, w
tym poprawiania błędów,
e) zwielokrotniania kodu źródłowego lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja),
włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania
(tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania
warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu
wykorzystania dla celów współdziałania z innymi programami komputerowymi lub
rozwoju oprogramowania albo innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej
formie,
f) oddania do korzystania odpłatnego lub nieodpłatnego na podstawie licencji
(sublicencji) na rzecz podmiotów powiązanych z Zamawiającym na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych powyżej,
13. W ramach udzielonej licencji Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej i
bezwarunkowej zgody na dokonywanie zmian w Oprogramowaniu uzasadnionych
potrzebami technicznymi lub ekonomicznymi lub innymi uzasadnionymi potrzebami
Zamawiającego, a także na powierzenie dokonania takich zmian osobom trzecim. W tym
celu wraz z dostarczeniem Oprogramowania Wykonawca jest zobowiązany przekazać kody
źródłowe.
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14. Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołaną i bezwarunkową zgodę na przeniesienie praw z
ww. licencji na Oprogramowanie na następcę prawnego Zamawiającego, bez względu na
tytuł następstwa prawnego, a w szczególności na podmiot powstały w wyniku połączenia,
podziału lub przekształcenia z udziałem przedsiębiorstwa Zamawiającego.
15. W chwili przekazania lub udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę jakiegokolwiek
nośnika zawierającego Oprogramowanie objęte licencją, Wykonawca wydaje i przenosi na
Zamawiającego prawo własności takiego nośnika. Jeżeli w okresie trwania umowy zostanie
stwierdzona wadliwość materiałowa lub wadliwość zapisu Produktu na nośniku, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia, wymieni
niezwłocznie wadliwy nośnik na nośnik wolny od wad w ramach udzielonej gwarancji.
16. W przypadku odstąpienia od umowy w części, Zamawiający nabywa wszelkie autorskie prawa
majątkowe do Utworów dostarczonych w ramach umowy, zaś Wykonawca zachowa prawo
do wynagrodzenia jedynie za wykonane i odebrane bez zastrzeżeń świadczenia.
17. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie w związku z
naruszeniem jakichkolwiek praw w związku z realizacją niniejszej Umowy lub wykonywaniem
autorskich praw majątkowych i praw zależnych do dokumentacji projektowej lub
Oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wszelkie
poniesione przez Zamawiającego w związku z tym koszty i wydatki niezbędne dla ochrony
jego praw, a nadto przystąpi obok Zamawiającego na własny koszt i ryzyko do wszelkich
postępowań toczących się z powyższych powodów przeciwko Zamawiającemu w charakterze
interwenienta ubocznego, a po wyrażeniu zgody przez kierującego roszczenie i
Zamawiającego, wstąpi w miejsce Zamawiającego, zwalniając go tym samym nieodwołalnie z
wszelkich ewentualnych roszczeń.
18. Ponadto w przypadku wydania wobec Zamawiającego orzeczeń nakazujących zapłatę lub
wykonanie innego świadczenia, Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty za
Zamawiającego oraz wykonać inne świadczenie określone w orzeczeniu, chyba że spełnienie
tego świadczenia z racji jego osobistego charakteru nie może być wykonane przez
Wykonawcę. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem takiego świadczenia. W razie
braku wykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie,
Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie regresowe obejmujące obok
zasądzonego obowiązku świadczenia także wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty
uboczne, w tym w szczególności roszczenia o zaległe odsetki oraz koszty zastępstwa
procesowego.
19. Jeżeli okaże się, że wskutek wad prawnych Utworu nie będzie po stronie Zamawiającego
możliwości zgodne z umową lub prawem korzystania z Utworu, Wykonawca zobowiązuje się
niezwłocznie usunąć zaistniałe przeszkody, na swój koszt i ryzyko, w szczególności przez
dostarczenie stosownych licencji lub przedsięwzięcie innych środków zaradczych.
Zamawiający będzie miał w takim wypadku dodatkowo prawo żądać obniżenia
wynagrodzenia stosownie do zmniejszenia przydatności Utworu lub utraty możliwości
korzystania z Utworu.
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III.

FAZA II REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY – ROBOTY BUDOWLANE

§ 9.
PRZEDMIOT ROBÓT ORAZ POSTANOWIENIA WSTEPNE
1. Po dokonaniu odbioru i zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej oraz innych dokumentów o
których mowa w § 1 ust 1 oraz wydaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania
robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektowa oraz innymi dokumentami, o
których mowa w § 1 ust. 1 oraz zasadami wiedzy technicznej w ramach zadania
inwestycyjnego polegającego na „Modernizacji istniejącego stadionu piłkarskiego im. E.
Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu”.
2. Szczegółowy zakres robót będący przedmiotem Umowy, ze wskazaniem etapów ich realizacji
i kosztów poszczególnych etapów określa Program Funkcjonalno-Użytkowy,
oraz
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, który zostanie zaktualizowany po dokonaniu odbioru
Projektu Budowalnego oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja
projektowa oraz inne dokumenty, o których mowa w § 1 ust 1 będą stanowiły Załącznik do
umowy. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy określony w ust. 1 zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, Dokumentacją Projektową
oraz innymi dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 1, przepisami prawa i warunkami
techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką
jakość i terminowość realizacji. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia,
rozwinięcia i modyfikacje dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji
oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie
będą stanowiły zmiany przedmiotu umowy.
4. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z
opisem dotyczących standardów użytych materiałów i technologii zawartym w Dokumentacji
Projektowej oraz programie funkcjonalno-użytkowym. Zamiana materiałów i technologii jest
możliwa tylko za uprzednią, pisemną akceptacją udzieloną przez Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną mu dokumentacją i nie zgłasza do
niej żadnych zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne,
organizacyjne i finansowe, w szczególności w postaci odpowiednich środków finansowych,
rzeczowych, zespół fachowców oraz wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonywania
przedmiotu Umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada
wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji.
6. Wykonawca oświadcza, że będzie odpowiedzialny za profesjonalną jakość, techniczną
prawidłowość oraz kompletność wykonanych prac według zakresu Umowy.
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7.

Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin terenu budowy, o którym mowa w ust. 1
powyżej, na którym będą wykonywane prace objęte niniejszą Umową i stwierdza że panujące
na nim warunki umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót zgodnie z zakresem określonym
umową.
8. Zamawiający oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe niezbędne do pokrycia
kosztów inwestycji, w tym wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Wszystkie roboty budowlane w tym: przygotowawcze, podstawowe, uzupełniające,
zabezpieczające i likwidujące, objęte Umową, Wykonawca wykona siłami własnymi i
ewentualnie przy pomocy podwykonawców po spełnieniu warunków określonych w umowie.
10. Wykonawca, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzi aktualizację
harmonogramu rzeczowo-finansowego, który przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w
ciągu 21 dni od zgłoszenia żądania. Zatwierdzony haromonogram rzeczowo – finansowy
wiąże Wykonawcę do chwili dokonania jego zmiany za zgodą Zamawiającego.

§ 10
OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) protokolarne przekazanie terenu budowy,
b) zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru,
c) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę
wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,
d) dokonywanie odbiorów wykonanych robot budowlanych w terminach i na zasadach
określonych w Umowie.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy,
2) realizacji robót budowlanych zgodnie z aktualną Dokumentacją Projektową i innymi
dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi
przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
3) sprawdzenie dokumentacji w części dostarczonej mu przez Zamawiającego oraz ustalenia usytuowania uzbrojenia podziemnego w miejscu prowadzenia robót,
4) natychmiastowe zawiadamianie Zamawiającego o wykrytych ewentualnych wadach
w Dokumentacji Projektowej i innych dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 1
umowy,
5) uzgodnienie wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanej pracy, niewyjaśnionych
w Dokumentacji Projektowej i innych dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 1
umowy z przedstawicielem Zamawiającego,
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6) nie udostępnianie bez zgody Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i innych
dokumentów osobom trzecim, za wyjątkiem podwykonawców w zakresie
powierzanych im robót,
7) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem
kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych
osób; kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia zostaną
przekazane Zamawiającemu,
8) wejście na teren budowy i rozpoczęcie robót budowlanych w terminie określonym w
Umowie,
9) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,
10) wykonania wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, w tym
dotyczących zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
11) bieżącego wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami, utrzymywania terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania wszelkich
urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz
niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych
12) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi,
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,
13) uzyskania zezwoleń na ewentualne usunięcie drzew lub krzewów wraz z
przygotowaniem niezbędnych do tego celu dokumentów i opracowań oraz
poniesienia kosztów z tym związanych (w tym kar i opłat wymagalnych po terminie
realizacji umowy),
14) pokrycia kosztów związanych z ewentualnym usunięciem drzew lub krzewów,
ochrony systemów korzeniowych drzew i krzewów wzdłuż terenu budowy,
15) zawarcie umów ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie przedmiotu Umowy w zakresie
odpowiedzialności cywilnej oraz wszelkich ryzyk na własny koszt, na warunkach
określonych w umowie,
16) ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowego,
17) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, dojazdach oraz placu budowy,
18) zorganizowania zaplecza budowy, w tym znalezienia terenu pod zaplecze wraz
z budową dróg dojazdowych i uzyskaniem pozwolenia na jego zajęcie,
doprowadzenia niezbędnych mediów, w tym wody, energii elektrycznej do placu
budowy, w tym ustalenia technicznych warunków zasilania w media
19) koordynacja prowadzonych przez podwykonawców robót budowlanych,
20) realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego,
21) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej
wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia robót własnych. Jeżeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach
robót realizowanych lub zakończonych - niezależnie czy były przez niego
wykonywane, zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym wypadku wartość
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22)

23)

24)

25)
26)
27)
28)

29)

30)
31)
32)

tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży
Wykonawcę. Powyższa kwota zostanie potrącona przez Zamawiającego w bieżącym
miesiącu realizacji lub, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w miesiącach następnych, a w
razie zakończenia rozliczenia, skutkującego brakiem możliwości potrącenia, zwrócona
Zamawiającemu przez zapewnienie uzyskania koniecznych zezwoleń i zgody
właściwych organów i jednostek administracji w sprawach zajęcia nieruchomości,
pasów drogowych, pracy dźwigów itp. na koszt Wykonawcy,
przelew na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych
przez dostawców i podwykonawców, o ile ich czasokres jest dłuższy niż czasokres
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji lub jeśli Strony tak uzgodnią,
zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac
oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym w szczególności:
prace przygotowawcze, prace pomiarowe – wytyczenie w terenie i utrwalenie
obiektów zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, odtwarzanie stałych
punktów osnowy geodezyjnych i graniczników w zakresie obszaru objętego
inwestycją, bieżąca obsługa geodezyjna budowy i montażu urządzeń, w tym na każde
żądanie Zamawiającego wytyczenie kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z
trasą wykonywanych sieci i przyłączy. kontrolne pomiary w terminach wyznaczonych
przez Zamawiającego
zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiającego o wykonaniu robót
zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne
odebranie, jednak w terminie nie krótszym niż 3 (trzech) dni od dnia wykonania
przedmiotowych robót, o których mowa w niniejszym ustępie Umowy, pod rygorem
poniesienia kosztów związanych z sprawdzeniem robót zakrytych bez powiadomienia
Zamawiającego,
rozruch inwestycji,, który potwierdzi prawidłową pracę wszystkich systemów i
urządzeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i PZPN.
terminowe usuwanie wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbiorów a także w
okresie rękojmi za wady i udzielonej gwarancji,
obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiającego naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu umowy,
przestrzeganie przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji przez cały czas przebywania
na terenie budowy a w szczególności przez wszystkich pracowników, również
podwykonawców a przede wszystkim powołanie koordynatora ds. BHP na placu
budowy i pisemne powiadomienie o tym Zamawiającego,
wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, dotyczących przedmiotu umowy.
Polecenia powinny być wydawane na piśmie,
bieżącego prowadzenia i należytego zabezpieczenia dokumentacji budowy,
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu Umowy i
oddania inwestycji do użytku,
zakończenie prac w terminie wskazanym w Harmonogramie Rzeczowo –
Finansowym,
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33) przekazanie nie później niż na 7 (dni) dni roboczych przed odbiorem technicznym
robót budowlanych, Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz
z wymaganymi świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, DTR,
protokołami prób itp.) odbieranych prac i robót z naniesionymi wszystkimi zmianami
w stosunku do pierwotnej dokumentacji,
34) uporządkowanie terenu placu budowy po zakończeniu budowy, w tym odtworzenie
nawierzchni dróg dojazdowych na teren budowy,
35) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wypadków własnych
pracowników bądź podwykonawców przy użyciu których realizuje przedmiot Umowy,
powstałe przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz na drodze do i z pracy, a ponadto
za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników bądź
podwykonawców przy użyciu których realizuje przedmiot Umowy,
36) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe przyłączenie do
wskazanych przez Zamawiającego punktów poboru energii elektrycznej urządzeń
własnych z których korzysta do wykonania przedmiotu Umowy,
37) Stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, bezpieczeństwa
pożarowego, przepisów wynikających z kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych
38) W terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o zwrot kosztów
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej,
39) rozruch całości obiektów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego,
40) przeniesienie licencji oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania obiektu oraz
aktualizacji według stanu na dzień przekazania,
41) zapewnienie licencji na użytkowanie oprogramowania,
42) Podjęcie na własny koszy i ryzyko wszelkich środków zapobiegawczych aby
zabezpieczyć prawa właścicieli nieruchomości sąsiadujących,
43) zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
umową, w tym przekazanie Zamawiającemu posegregowanych materiałów
budowlanych pochodzących z rozbiórki ogrodzenia stadionu i wewnętrznych
sektorów stadionu,
3. Wykonawca oświadcza, iż:
a) roboty budowlane będą wykonywane z materiałów nowych, objętych gwarancją, do których
Wykonawca posiada prawo własności, i że prawo to nie jest obciążone prawami osób
trzecich, oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne;
b) wykona przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i Przepisów Przeciwpożarowych oraz
wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, oraz zabezpieczenie we własnym
zakresie i na swój koszt warunków socjalnych innych świadczeń dla pracowników
określonych stosownymi przepisami prawa;
c) zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry technicznej do wykonania
przedmiotu Umowy.
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d) przedmiot Umowy będzie kompletny i zdatny do użytku oraz, że zastosowane materiały,
urządzenia, wykonane prace będą dobrej jakości i będą pozostawać w zgodności z
przepisami prawa, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną i obowiązującymi
normami prawa w tym zakresie.
e) przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na osobie lub mieniu wyrządzone
działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności
także w sytuacji, w której szkody zostały wyrządzone przez pracowników Wykonawcy bądź
podwykonawców, przy użyciu których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy;
f) zobowiązuje się do prowadzenia Dziennika Budowy (w zakresie Umowy) oraz do
informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia
wykonania niniejszej Umowy.
4.

Wykonawca oświadcza, iż:
a) zostały mu przekazane wszelkie dane i informacje, mające wpływ na bieżącą
realizację robót budowlanych,
b) nie zgłasza żadnych uwag lub zastrzeżeń do dokumentacji w części otrzymanej od
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i przyjmuje ją do
realizacji bez zastrzeżeń.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy oraz podwykonawców
biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy, zgromadzone na terenie budowy.
Wykonawca winien we własnym zakresie ubezpieczyć mienie Wykonawcy lub mienie innych
osób, w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania przy realizacji umowy oraz do podejmowania
wszystkich takich działań, jakie będą niezbędne do prawidłowej, terminowej i zupełnej
realizacji niniejszej Umowy.
7. Przy wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z
Zamawiającym. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w
uzgodnieniu z Zamawiającym. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest
do stosowania się do zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego
prawa i postanowień umowy oraz zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego
o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację zobowiązań
umownych. Zaniechanie tego obowiązku traktowane będzie jako nienależyte wykonanie
umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo i w pełnym zakresie,
zgodnie z umową, jej załącznikami, Dokumentacją, decyzjami o pozwoleniu na budowę,
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, właściwej sztuki i praktyki budowlanej,
zaleceniami, wskazówkami i uwagami Zamawiającego, przy zachowaniu najwyższej
zawodowej staranności i jakości oraz zgodnie z Polskimi Normami i Europejskimi Normami,
jak i obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
9. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczne i zgodne z technologią
wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, zobowiązuje się zapewnić odpowiednie
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10.

11.

12.

13.

warunki bezpieczeństwa oraz stosować odpowiednie metody organizacyjno - techniczne na
terenie budowy, zapewnić ciągłość prowadzenia robót, jak również ponosić będzie wszelkie
skutki prawne za ewentualne szkody w otoczeniu prowadzonych robót
Zamawiający ma prawo do inspekcji robót związanych z realizacją umowy w każdym czasie.
Inspekcje prowadzone przez Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy od prowadzenia
własnej kontroli procesu realizacji oraz jakości wykonania przedmiotu umowy
Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego nie zwalnia
Wykonawcę jako eksploatującego sprzęt od odpowiedzialności za jakość i stan tego sprzętu,
mający wpływ na ich bezpieczną pracę, zgodnie z przepisami o dozorze technicznym i
przepisami szczególnymi. Jeżeli w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów
o dozorze technicznym, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wyda decyzję o
wstrzymaniu eksploatacji sprzętu, wszelkie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy będą
traktowane jako nienależyte wykonanie umowy. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie
zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym
uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. W celu
rozwiania wszelkich wątpliwości Strony ustalają, iż Wykonawca jako eksploatujący sprzęt
ponosi wyłączną odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa za naruszenie
obowiązków określonych w niniejszym ustępie.
Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia całkowitego zakazu spożywania
jakichkolwiek napojów alkoholowych lub innych środków odurzających przez pracowników
lub osoby działające imieniem lub na rzecz Wykonawcy i bezwzględnego przestrzegania tego
zakazu; Wykonawca wyraża zgodę na przerwanie przez Zamawiającego robót, w wypadku
gdy będą wykonywane przez osoby spożywające alkohol lub inne środki odurzające i będą
pod ich wpływem. Strony uznają tą przerwę w wykonywaniu robót za spowodowaną z winy
Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania, aby Wykonawca niezwłocznie zmienił
skład osobowy personelu zatrudniony na terenie budowy lub przy robotach, włącznie z
Kierownikiem Projektu jeżeli zajdzie taka potrzeba, co do osoby, która ( według oceny
Zamawiającego ):
a)
b)
c)
d)

uporczywie narusza swoje obowiązki służbowe lub zachowuje się nieostrożnie,
wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
nie przestrzega któregokolwiek postanowienia Umowy, lub
uporczywie zachowuje się w sposób szkodliwy dla bezpieczeństwa, zdrowia, lub
ochrony środowiska.
Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do zatrudnienia innej osoby na tym
samym stanowisku.

§ 11
TERMINY WYKONANIA
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1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych objętych Fazą II przedmiotu
umowy w terminie do 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, z uwzględnieniem
postanowień § 23 niniejszej Umowy.
2. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych i elementów
scalonych, określa Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji budowy stanowiący
Załącznik Nr 3 do umowy.
3. Postęp robót będzie odpowiadał Harmonogramowi rzeczowo-finansowemu, który stanowi
Załącznik Nr 3 do Umowy. Zachowanie uzgodnionych terminów jest obowiązkiem
Wykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac nie
spowodowane działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na harmonogram
robot i zachowanie w/w terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w
terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający wspólnie z m Wykonawcą oceniają zaistniałą
sytuację i jej wpływ na terminy realizacji prac.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, placem budowy i potwierdza
możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminach wymienionych w niniejszej Umowie
oraz w Załączniku Nr 3 do Umowy.
5. Dniem zakończenia robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy jest dzień, w którym
Zamawiający wyda Świadectwo Przejęcia Przedmiotu Umowy.

§ 12.
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, w terminie do 30 dni od daty podpisania
umowy, Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem
podpisanym przez Strony, w obecności Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Od powyższego dnia - do dnia Wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu
Umowy – Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie szkody zaistniałe na terenie
budowy.
2. Wykonawca zorganizuje teren budowy we własnym zakresie, na własny koszt i w sposób nie
kolidujący z funkcjonowaniem Zamawiającego i osób trzecich.
3. .Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do momentu przekazania terenu
budowy Zamawiającemu, ponosi on odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody
powstałe na tym terenie, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie,
a także za wszelkie szkody powstałe w sąsiedztwie terenu budowy w wyniku działania lub
zaniechania Wykonawcy na terenie budowy. Na zasadach określonych w niniejszym ustępie
Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za przypadkową utratę materiałów oraz sprzętu
które znajdują się na terenie budowy pod jego opieką lub są w jego posiadaniu i są
zmagazynowane w celu wykorzystania przy realizacji robót.
4. Pracownicy Wykonawcy wyposażeni zostaną w środki ochrony indywidualnej według
odrębnych przepisów, w szczególności pracownicy Wykonawcy w trakcie realizacji
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przedmiotu umowy na terenie budowy będą posiadać, umieszczone w widocznym miejscu na
ubraniu roboczym lub hełmie, logo lub nazwę Wykonawcy.
5. Wykonawca wyposaży osoby upoważnione do przebywania na terenie budowy w widoczne
identyfikatory, zawierające nazwisko osoby i nazwę firmy. Personel bez identyfikatorów nie
będzie miał prawa wstępu na teren budowy.
6. Z chwilą przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy, w pierwszej kolejności Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie wykonać roboty przygotowawcze konieczne dla rozpoczęcia,
kontynuowania i ukończenia robót, a w szczególności zobowiązuje się do:
a) wykonania odpowiedniego oznakowania;
b) ogrodzenia terenu budowy, na którym wykonywane będą roboty oraz zaplecza budowy
estetycznym ogrodzeniem,
c) zapewnienia niezbędnej tymczasowej infrastruktury [zaplecza budowy], w tym składów i
magazynów na terenie budowy do przechowywania materiałów i sprzętu Wykonawcy.
d) zapewnienia transportu na terenie budowy, w tym załadunku i rozładunku;
e) zapewnienia urządzeń sanitarnych, szatni i przechowalni dla swych pracowników, które
odpowiadać będą wymogom odpowiednich przepisów prawnych;
f) w razie potrzeby wykonania przyłączy tymczasowych do sieci infrastruktury technicznej
na potrzeby wykonywania robót;
g) utrzymania w czystości dróg dojazdowych do terenu budowy;
h) regularnego (na bieżąco) sprzątania terenu budowy oraz usuwania na własny koszt i
ryzyko odpadów powstających przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
i) zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym także do
zabezpieczenia przeciwpożarowego.

§ 13.
PODWYKONAWCY
1. W przypadku powierzenia całości lub części prac objętych niniejszą Umową Podwykonawcom
stosuje się poniższe przepisy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od jej zawarcia, bądź od
zawarcia aneksu do Umowy.
3. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą:
a) zawierać będzie w szczególności postanowienia dotyczące:
i. zakresu prac przewidzianego do wykonania, zgodnie z dokumentacją
stanowiącą załącznik do SIWZ i zobowiązaniami Wykonawcy
ii. terminów realizacji prac, zgodnych z niniejsza Umową,
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4.

5.

6.

7.

iii. wynagrodzenia w kwocie nie przewyższającej wynagrodzenia należnego
samemu Wykonawcy za powierzoną do wykonania Podwykonawcy część
zamówienia, a wynikającego z treści złożonej oferty,
iv. terminów płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zgodnie z ust. 9
niniejszego paragrafu,
v. okresu odpowiedzialności za wady, który nie może być krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,
vi. rozwiązania Umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej
Umowy,
b) nie może zawierać postanowień:
i. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od
zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
ii. uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy Wykonawcy.
iii. zakres i wielkość kar umownych nie może być wyższa niż te określone w
umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
iv. wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą
być wyższe niż te określone w umowie pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą,
v. termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy
musi być zgodny z wymogami określonymi w SIWZ.
vi. które będą zwalniały wykonawcę z odpowiedzialności względem
zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych
podwykonawców.
Zamawiający uprawniony jest w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmian do tejże
Umowy do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu.
Zamawiający uprawniony jest w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zmian do tejże Umowy do
zgłoszenia sprzeciwu do Umowy lub zmian.
Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu Umowy lub projektu zmian bądź sprzeciw do
Umowy lub zmian w przypadku, gdy odpowiednio projekt Umowy lub projekt zmian bądź Umowa
lub zmiany:
a) nie spełniają wymagań określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu,
b) gdy przewidują termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9
niniejszego paragrafu,
c) zawierają postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty
uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie Umowy.
Brak sprzeciwu bądź zastrzeżeń w terminie wskazanym w niniejszym paragrafie oznacza
akceptację projektu Umowy lub jej zmian bądź Umowy lub jej zmian.
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8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii zawartych Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, oraz ich zmian.
9. Strony ustalają, iż w Umowach zawartych z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą termin
zapłaty będzie wynosił nie więcej niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zamawiający
uprawniony jest w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy Umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub zmian do tejże Umowy do zgłoszenia sprzeciwu
do Umowy lub zmian. Postanowienia ust. 3, 6-7 powyżej stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12. Do Umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje się przepisy niniejszego
paragrafu. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest załączyć do projektu
Umowy o podwykonawstwo pisemną zgodę Wykonawcy lub podwykonawców na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem Umowy.
13. Zlecenie robót Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego stanowi podstawę do
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu
przez Wykonawcę powyższego obowiązku.
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania własne, jak i za
działania i zaniechania podwykonawców, w tym za roboty, dostawy i usługi, które wykonuje przy
pomocy Podwykonawców.
15. Wykonawca zapewnia, ażeby Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadań zobowiązani
byli do stosowania obowiązujących przepisów i norm zawartych w szczególności w Prawie
budowlanym oraz innych aktach prawnych.

§ 14.
MATERIAŁY, WYROBY BUDOWLANE
1. Wszystkie roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, zostaną wykonane przez
Wykonawcę z materiałów przez które Strony rozumieją: wyroby budowlane, urządzenia i
inne materiały, odpowiadające normom i wymogom w zakresie dopuszczenia do obrotu
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3.

4.

5.

6.

gospodarczego i stosowania w budownictwie i posiadających stosowne, obowiązujące
atesty, certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.
Na każde żądanie Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru lub projektantów, Wykonawca
zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty, co do zgodności wbudowanych materiałów
i urządzeń z aktualną Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, pracowników, materiały, surowce i
sprzęt, niezbędny do zbadania - na żądanie Inspektora Nadzoru – jakości wykonywanych
robót budowlanych a także sprawdzenia np. ciężaru lub jakości użytych materiałów.
Wszystkie materiały i urządzenia opisane w Dokumentacji Projektowej, przed ich
dostarczeniem na teren budowy będą zatwierdzane przez Zamawiającego. W tym celu
Wykonawca opracuje wzór wniosku materiałowego.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w
stosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji wykonawczej
(projektowej). Wniosek Wykonawcy o zamianę materiałów i urządzeń na inne, musi mieć
pisemną, uprzednią akceptację ze strony Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo wstrzymać prace objęte przedmiotem Umowy, prowadzone
niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, jak również odrzucić wszystkie materiały, które
nie są właściwej jakości. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za
prace nienależycie wykonane, w tym prace wykonane przy użyciu niewłaściwych materiałów,
a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy, w tym wywołaną
w skutek powyższych okoliczności zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 15.
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu, w zakresie robót budowlanych Strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe
w
łącznej
w
wysokości
……………………
zł
netto
(słownie:
…………………………………….…). Wynagrodzenie Wykonawcy powiększone będzie o należny
podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa w dniu wystawienia
faktury.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie należności przysługujące
Wykonawcy za roboty budowlane wykonywane na podstawie niniejszej Umowy, a w
szczególności należności za:
1) wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę i jego podwykonawców, określone w
Umowie i Dokumentacji Projektowej,
2) wszelkie dostarczone materiały oraz urządzenia niezbędne do prawidłowego
wykonania robót, do których dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca.
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wszelkie koszty związane z
zapewnieniem wyposażenia przewidzianego dla inwestycji realizowanej w ramach Umowy.
Wykonawca nie może żądać zapłaty lub zwrotu jakichkolwiek kwot, związanych z realizacją
Umowy, jeśli w Umowie nie ustalono, że określone kwoty, w tym opłaty, koszty lub wydatki
będą, poniesione, pokryte lub zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest niezależnie od przyjętego przy realizacji
niniejszej Umowy systemu organizacji pracy, czasu pracy, pracy w dni wolne i pracy w porze
nocnej.
5. Wykonawca akceptując wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że zapoznał się z terenem
dotyczącym przedmiotu umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mających na celu ustalenie
wynagrodzenia za przedmiot umowy. Wynagrodzenie obejmuje także wszelkie, opłaty,
koszty i wydatki Wykonawcy, jakie będzie on musiał ponieść w celu należytego wykonania
umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest niezmienne
przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
6. Dla uniknięcia wątpliwości, płatności dokonane przez Zamawiającego w żadnym przypadku
nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu
umowy.

§ 16.
ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZENIA WYKONAWCY
1. Przed pierwszym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, Wykonawca przedstawi podział kwoty
ryczałtowej zakresu robót budowalnych ze szczegółowym podziałem na branże i elementy
robót budowlanych.
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym treść rozliczeń w formie Przejściowego Świadectwa
Płatności. Do każdego Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawca dołączy miesięczny
raport (raporty) z postępu działalności za dany okres rozliczeniowy. Wzór raportu przedstawi
Wykonawca do zatwierdzenia Zamawiającemu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca
sporządzi dodatkowe raporty.
3. Rozliczenie należności Wykonawcy za wykonane roboty i prace będzie się odbywało na
podstawie faktur częściowych wystawionych w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia
rozliczenia przez Zamawiającego.
4. Podstawą do zapłaty za wykonane roboty jest spełnienie wszystkich
warunków
dotyczących Wykonawcy wymienionych w niniejszej Umowie oraz:
a) podpisanie przez upoważnionych w formie pisemnej przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy, Przejściowego Świadectwa Płatności, stanowiącego protokół odbioru
części robót,
b) przedstawienie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów wymaganych niniejszą
Umową,
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c) przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów zgodności dopuszczających użyte
materiały do stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie,
d) złożenie na zasadzie określonej w ust. 21 poniżej przez upoważnionych
przedstawicieli Podwykonawców i dalszych podwykonawców pisemnego
oświadczenia, że ich wymagalne wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane zostały uregulowane przez Wykonawcę.
5. Podstawą wystawienia faktury częściowej i końcowej VAT będzie Przejściowe lub Końcowe
Świadectwo Płatności ( protokół odbioru (częściowy lub końcowy) stwierdzający faktyczny
zakres rzeczowy i finansowy wykonywanych robót ).
6. Przejściowe lub Końcowe Świadectwo Płatności ( protokół odbioru (częściowy lub końcowy)
będzie zawierał w szczególności: ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym datę jego
sporządzenia, ewentualne uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego oraz podpisy obu Stron.
Brak podpisu Zamawiającego lub jego przedstawiciela na protokole odbioru (częściowego lub
końcowego) powoduje, że taki protokół nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT.
7. Zamawiający wypłaci Wykonawcy do 90 % wynagrodzenia łącznego netto, określonego w §
16 ust. 1 powyżej, na podstawie płatności częściowych dokonywanych proporcjonalnie do
postępu robót budowlanych.
8. Ostatnia faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy, wystawiona na podstawie
zatwierdzonego Końcowego Świadectwa Płatności, po wydaniu Świadectwa Przejęcia
Przedmiotu Umowy obejmować będzie kwotę, tak aby łączna suma faktur stanowiła 100 %
wynagrodzenia łącznego netto, z zastrzeżeniem regulacji § 17 ust. 10.
9. Zapłata każdej faktury VAT nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu
30 dni od daty uzyskania prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.
10. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W przypadku wystąpienia błędów w wystawionych fakturach VAT przez Wykonawcę,
Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o tym fakcie, podając przyczyny
zakwestionowania otrzymanej faktury VAT.
12. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała raz w miesiącu, na podstawie prawidłowo
wystawianych przez Wykonawcę faktur częściowych, obejmujących należności za odebrane
protokolarnie i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego roboty
budowlane, wykonane w danym okresie rozliczeniowym (Przejściowe Świadectwo Płatności).
Wykonawca ma prawo wystawić faktury częściowe do wysokości określonej w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik do niniejszej Umowy.
Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę do 7 (siódmego) dnia miesiąca za
poprzedni okres.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy wystawienia kilku faktur
częściowych na dany zakres robót.
14. Ostateczne rozliczenie należności nastąpi prawidłowo wystawioną fakturą końcową VAT,
wystawioną na podstawie końcowego komisyjnego protokołu odbioru i po usunięciu usterek
zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, podpisanego przez Kierownika budowy i
przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego lub osób
Strona | 37

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

upoważnionych w formie pisemnej pod rygorem nieważności do reprezentowania
Zamawiającego i Wykonawcy, w zakresie złożenia podpisu i zatwierdzenia bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego robót, stanowiących przedmiot Umowy.
Ostateczne rozliczenie robót nastąpi na podstawie Końcowego Świadectwa Płatności po
wystawieniu Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający
ma prawo odmówić jej przyjęcia i zapłaty. Kwota określona w fakturze nie jest kwotą
wymagalną ani należną.
W przypadku wydania wobec Zamawiającego orzeczeń nakazujących zapłatę lub wykonanie
innego świadczenia, Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty za Zamawiającego oraz
wykonać inne świadczenie określone w orzeczeniu, chyba że spełnienie tego świadczenia z
racji jego osobistego charakteru, nie może być wykonane przez Wykonawcę. W takim
wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez
Zamawiającego w związku z wykonaniem takiego świadczenia. W razie braku wykonania
przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, Zamawiającemu
przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie regresowe obejmujące obok zasądzonego
obowiązku świadczenia także wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty uboczne, w
tym w szczególności roszczenia o zaległe odsetki oraz koszty zastępstwa procesowego,
poniesione przez Zamawiającego dla ochrony jego praw.
Wykonawca może żądać w stosunku do Zamawiającego odsetek ustawowych z tytułu
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy odebrany bez zastrzeżeń. W
przypadku braku płatności w ustalonym terminie Wykonawca wezwie Zamawiającego do
zapłaty w formie pisemnej pod rygorem nieważności wyznaczając Zamawiającemu
dodatkowy 21-dniowy termin liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego wezwania..
Wszelkie naliczone Wykonawcy kary umowne, zostaną potrącone przez Zamawiającego z
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
Wykonawca bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem
nieważności nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu wobec
Zamawiającego, z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
Warunkiem zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Przez
przedstawienie dowodów zapłaty rozumie się przedstawienie przez Wykonawcę łącznie:
a) kopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę za
wykonane roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu
świadczącego o dokonaniu zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z
oryginałem,
b) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu pełnego
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty.
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22. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których
mowa w ust. 21, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych
dowodów zapłaty.
23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
25. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
26. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 23.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
tej informacji.
27. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 26, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
28. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o których mowa w ust. 23, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
29. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 23, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia
publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w terminie
60 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu podstawy uprawniającej Zamawiającego do
odstąpienia od umowy.
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§ 17.
WARUNKI ODBIORU
1. Strony ustalają, że przedmiotem komisyjnego odbioru końcowego jest całość robót
związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.
2. Strony ustalają, że w toku realizacji Umowy będą stosowane następujące odbiory robót:
a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiory częściowe – potwierdzane Przejściowym Świadectwem Płatności,
dokonywane na koniec okresu rozliczeniowego określające procentowy stopień
zaawansowania robót budowlanych,
c) odbiór techniczny przedmiotu umowy,
d) odbiór końcowy – wydanie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy,
e) odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi.
3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
a) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wpływu na postępu
Robót.
b) Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
c) Gotowość danej części Robót do odbioru w zakresie robót zanikających lub
ulegających zakryciu zgłasza Wykonawca poprzez wpis w Dzienniku Budowy, w ciągu
2 dni roboczych od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien
przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru.
d) Odbiory będą przeprowadzane w dni robocze ( poza sobotami ). Wyznaczenie
odbioru na inny termin wymaga uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru.
e) Odbioru Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje w oparciu o wyniki badań i
pomiarów oraz ich zgodności wymaganiami określonymi postanowieniami umowy.
f) Wykonawca nie może kontynuować Robót budowalnych bez dokonania odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu.
4. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót budowalnych.
a) Odbioru częściowego dokonuje się według trybu postępowania jak przy odbiorze
końcowym.
b) Odbiory częściowe należy przeprowadzać po wykonaniu danego odcinka
stanowiącego etap zgodnie z harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
c) Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione dokumenty oraz
przygotowane następujące materiały:
i. dziennik budowy,
ii. projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
iii. dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
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iv. wymagane próby i pomiary,
v. inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
d) Z czynności odbiorowych sporządza się protokół odbioru częściowego.
5. Odbiór techniczny Przedmiotu Umowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót
budowlanych i prac projektowych, dokumentacji powykonawczej, będących przedmiotem
zamówienia pod kątem możliwości zgłoszenia obiektu do pozwolenia na użytkowanie:
a) Ocenie podlegać będzie zakres, ilości i jakości wykonanych Robót budowalnych,
koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
b) O gotowości do odbioru technicznego Wykonawca poinformuje pisemnie
Zamawiającego.
c) Procedurę odbioru technicznego dokonuje się według trybu postępowania jak przy
odbiorze końcowym.
d) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kompletnej
dokumentacji
powykonawczej, wykonania wszelkich rozruchów instalacji i urządzeń.
e) Do odbioru technicznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty w formie oryginału i 2 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
i. wersję elektroniczną wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD. Pliki
tekstowe z rozszerzeniem: .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem: .dwg, mapy
geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem: .dxf
ii. rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami – dokumentacja
powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika budowy, Projektanta i
Inspektora,
iii. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót budowlanych i sieci
uzbrojenia terenu,
iv. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
v. Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych,
vi. uwagi i polecenia Inspektora lub innych służb Zamawiającego,
vii. Dzienniki Budowy,
viii. wyniki Prób Końcowych zgodne ze Specyfikacjami i SZJ,
ix. aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane
materiały i urządzenia,
x. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie
z SZJ i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych,
xi. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym niezbędne do
uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy oraz eksploatację
urządzeń.
f) Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo
Budowlane, złożyć oświadczenia:
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i. o wykonaniu zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w
tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
ii. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w
razie korzystania ulic i sąsiadujących nieruchomości,
g) Po dokonanym bezusterkowym odbiorze technicznym Wykonawca w imieniu
Zamawiającego ma obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu
umowy.
h) Z czynności odbiorowych sporządza się protokół odbioru technicznego.
6. Odbiór końcowy po zrealizowaniu wszystkich prac i robót budowalnych objętych niniejszą
umową, polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.
a) zakończenie robót budowlanych oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę w drodze pisemnej, do pisma zostanie załączona
prawomocna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.
b) Zamawiający zwołuje w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Komisję
Odbiorową i wyznacza termin Odbioru Końcowego.
c) Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie Robót
po zweryfikowaniu wyniku i zaleceń Odbioru Technicznego przez Komisję
Odbiorową. Komisja odbierająca Przedmiot Zamówienia dokona oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób
Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją
Projektową i innymi dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 1, w tym Rysunkami i
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych Robót.
d) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego.
e) Odbiór końcowy poprzez wystawienie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Zamówienia
nastąpi w terminie wynikającym z gotowości Wykonawcy i postanowień Umowy, lecz
nie później niż 7 dni od uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
i zweryfikowaniu zgłoszenia przez Zamawiającego.
f) W trakcie czynności odbioru końcowego Komisja jest uprawniona do stwierdzenia
braku gotowości do odbioru końcowego, pomimo wydania pozwolenia na
użytkowanie i wcześniejszego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości.
g) Data wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy stanowi datę, którą
przyjmuje się jako termin wykonania Przedmiotu Umowy oraz jest podstawą do
stwierdzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
7. Końcowy odbiór przeprowadza Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego, z
udziałem w komisji przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz, o ile to konieczne
właściwych organów.
a) Zamawiający może powołać do Komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako
obserwatorów.
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b) Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty w formie oryginału i 2 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
i. Raport Końcowy,
c) Raport Końcowy będzie zawierać:
i. zakres i lokalizację wykonywanych Robót budowlanych,
ii. wykaz wprowadzonych zmian,
iii. uwagi dotyczące warunków realizacji Robót budowalnych,
iv. datę rozpoczęcia i zakończenia Robót budowalnych,
v. wszystkie inne dokumenty.
d) W przypadku, gdy według Komisji Odbiorowej, Przedmiot Umowy pod względem
przygotowania dokumentacyjnego lub jakiegokolwiek względu nie będzie gotowy do
Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy kolejny termin odbioru
końcowego.
e) Wszystkie wskazane przez Komisję Odbiorową Roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione według wymagań ustalonych przez Komisję
odbiorową.
f) Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja
Odbiorowa.
g) Po wykonaniu Robót poprawkowych/uzupełniających albo w przypadku braku
konieczności wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję – Zamawiający,
wystawi Świadectwo Przejęcia Przedmiotu Umowy.
8. Odbiór ostateczny zostanie dokonany po upływie gwarancji oraz po usunięciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakości w ciągu 15 dni po dacie wygaśnięcia Okresu
Rękojmi. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny stanu technicznego
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w Specyfikacji Technicznej. Zamawiający
potwierdzi wywiązanie się Wykonawcy Robót ze swoich zobowiązań w stosunku do
Zamawiającego po upływie Okresu Rękojmi oraz po zweryfikowaniu Odbioru ostatecznego
przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy
wezmą również udział w pracach Komisji.
9. Kierownik budowy zgłasza w formie pisemnej konieczność wykonania badań, prób i
sprawdzeń wymaganych przepisami szczegółowymi. Na wyżej wymienioną okoliczność
kierownik budowy sporządza odrębne protokoły techniczne badań i sprawdzeń, z udziałem
branżowych inspektorów nadzoru, które to protokoły rejestrują wpisem do dziennika
budowy. Wpis do dziennika budowy winien zostać dokonany na 3 dni przed terminem
dokonania prób.
10. Jeżeli w trakcie odbioru technicznego stwierdzone zostaną wady lub usterki, Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady lub usterki są możliwe do usunięcia – Zamawiający może odmówić
odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek,
b) jeżeli wady lub usterki nie są możliwe do usunięcia – Zamawiający może według
swego uznania:
i. żądać obniżenia wynagrodzenia, albo
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ii. żądać wykonania będących przedmiotem odbioru wadliwych robót - po raz
drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni
termin. Nie wykonanie przez Wykonawcę naprawy, o której mowa powyżej,
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje w szczególności
powierzenie przez Zamawiającego przedmiotowej naprawy innej osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie pod rygorem
nieważności, o usunięciu wad lub usterek, w celu wyznaczenia terminu odbioru częściowego
lub końcowego zakwestionowanych uprzednio jako wadliwie wykonanych robót.
12. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia kompletnej kadry technicznej i serwisowej
w pierwszej imprezie masowej, zorganizowanej próbnie przez Zamawiającego w okresie do 8
tygodni po wydaniu Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy.
a) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w czasie trwania pierwszej imprezy
masowej, Wykonawcę jest zobowiązany po ich usunięciu i ponownie zabezpieczyć
kompletną kadrę techniczną i serwisową na kolejną imprezę masową.
b) W przypadku awaryjności jakichkolwiek systemów, Zamawiający ma prawo do
wstrzymania zapłaty 5% wynagrodzenia do chwili uzyskania przez Wykonawcę
potwierdzenia prawidłowego działania systemów.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.
GWARANCJA
1. Niezależnie od rękojmi przewidzianej w kodeksie cywilnym, Wykonawca udziela niniejszym
Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu Umowy na okres 60 miesięcy. Termin
gwarancji liczony będzie od dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy . Przez
przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu należy rozumieć wszystko co
Wykonawca świadczył w celu należytej realizacji postanowień umowy, w tym Dokumentacja,
dostarczone materiały jak również także rezultat wykonanych przez niego robót.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje normalnego zużycia zastosowanych
materiałów, a także wad spowodowanych niezgodnym z przepisami technicznymi
użytkowaniem budynku, chyba że wady lub usterki powstały z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego.
3. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad i
usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem,
było niemożliwe lub utrudnione.
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4. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się nieodpłatnego usunięcia
szkód, które zostały spowodowane przez wady oraz usterki, oraz szkód powstałych w trakcie
usuwania wad oraz usterek przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady oraz usterki w wykonaniu przedmiotu
Umowy również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o
wadzie lub usterce przedmiotu Umowy przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.
6. W celu rozwiania wątpliwości, niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w
rozumieniu art. 5772 i nast. k.c. Odrębne dokumenty gwarancji, jeżeli będą dostarczane przez
Wykonawcę, nie mogą zawierać postanowień mniej korzystnych od postanowień niniejszej
umowy, chyba że Wykonawca dostarcza standardową gwarancję osób trzecich albo Strony
umówią się inaczej.
7. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne otrzymane
od producentów materiałów i przeniesienie na Zamawiającego wszelkich uprawnień
wynikających z tych dokumentów gwarancyjnych. Jednakże w okresie obowiązywania
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca może korzystać z tych dokumentów
gwarancyjnych w celu realizacji swoich obowiązków gwarancyjnych.

§ 19.
STWIERDZENIE WYKRYCIA WAD I ICH USUNIĘCIE W OKRESIE GWARANCJI
1. O istnieniu wady lub usterki przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru jest
zobowiązany powiadomić Wykonawcę w formie pisemnej.
2. Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad lub usterek, oraz wyznaczać
termin na ich usunięcie.
3. Usuwając wadę Wykonawca zobowiązuje się dokonać tego z najwyższą starannością, według
najlepszej woli i wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, przy równoczesnym użyciu środków co najmniej takiej samej jakości lub na
żądanie Zamawiającego środków wyższej jakości, gdy w związku z charakterem zgłoszonej
wady zachodzi uzasadniona obawa, iż zastosowanie uprzednio użytych środków nie daje
należytej gwarancji wysokiej jakości wykonania robót.
4. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia
umownego, uzgodnić z Zamawiającym sposób usunięcia wad przedmiotu umowy oraz
uzyskać jego zgodę na zastosowanie proponowanych środków. W przypadku zaniechania
przez Wykonawcę ciążącego na nim obowiązku, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy
odbioru usunięcia wady. Wszelkie powstałe w związku z realizacją powyższych obowiązków
koszty obciążają w takim wypadku Wykonawcę.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
na ich usunięcie lub odmówił usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub
usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może również wedle
swojego uznania wykonać usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym w
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6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

wezwaniu wpłacić stosowne kwoty na rachunek bankowy Zamawiającego lub dokonać
bezpośredniej zapłaty na rzecz podmiotu trzeciego, któremu Zamawiający zlecił wykonanie
określonych robót – stosownie do wyboru Zamawiającego. W takim przypadku usunięcie wad
i usterek przez osoby trzecie nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy z tytułu udzielonej
Zamawiającemu gwarancji. Wykonanie zastępcze w zakresie usunięcia stwierdzonych wad
nie wymaga uzyskania upoważnienia sądowego, a Wykonawca upoważnia Zamawiającego do
dokonania tychże czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy ze zrzeczeniem się prawa do
odwołania upoważnienia w okresie udzielonej gwarancji/rękojmi za wady.
Usunięcie wady lub usterki powinno być stwierdzone protokolarnie. Protokół taki powinien
zawierać przede wszystkim opis wykonanych napraw oraz datę ich wykonania, jak również
części, materiały lub urządzenia, których dotyczyła naprawa. W takim przypadku, od daty
wskazanej w protokole na usunięcia wad lub usterek w ramach gwarancji, okres
obowiązywania gwarancji na daną część, materiał lub urządzenia biegnie od nowa.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek, powołując się na nadmierne
koszty lub trudności.
W ciągu 3 dni od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o
zaistnieniu wad lub usterek przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany udzielić
pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiającego o terminie ich usunięcia, który to
termin powinien zostać uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim wady lub usterki mają być
usunięte, przedstawiciel Zamawiającego sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, a
Wykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie nim związany, o ile wyznaczony
termin będzie realny i możliwy do dotrzymania z punktu widzenia technologii naprawy.
Wykonawca w terminie określonym w ust. 5 albo ust. 6 dokona usunięcia zgłoszonych przez
Zamawiającego wad lub usterek.
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących
normalnym następstwem wad lub usterek.
W przypadku, gdy Wykonawca w formie pisemnie kwestionuje zasadność powiadomienia o
wadach, Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym, zawiadomi w formie pisemnej
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o dacie i miejscu oględzin, miejsca ujawnienia
wad lub usterek. Z oględzin Inspektor Nadzoru wespół z Zamawiającym sporządzi protokół
zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy w dacie i
miejscu wyznaczonym, będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad i usterek
zgłoszonych przez Zamawiającego. Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do
odnotowania w protokole sporządzonym na skutek oględzin, że Wykonawca odmówił
usunięcia wad oraz jednostronnego jego podpisania.
Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

§ 20.
UBEZPIECZENIE
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Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy
(zwanej polisą ubezpieczeniową) do pełnej wartości Umowy zgodnie z warunkami Umowy, z
okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym
będą Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się, przed
rozpoczęciem realizacji robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy, do:
a) ubezpieczenia placu (terenu) budowy – terenu, na którym realizowany będzie
przedmiot Umowy, oraz mienia znajdującego się na terenie budowy z tytułu szkód,
które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami losowymi, na sumę ubezpieczenia co
najmniej w wysokości 5 000 000, 00 zł (słownie: pięć milionów zł) na okres od dnia
zawarcia niniejszej Umowy do dnia zrealizowania przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiającego, że przedmiot Umowy został zrealizowany zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy,
b) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w
związku z robotami budowlanymi, na sumę ubezpieczenia co najmniej 5 000 000, 00
zł (słownie: pięć milionów zł) na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia
zrealizowania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot
Umowy został zrealizowany zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za
Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie
wyrządzone przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w trakcie
realizacji Umowy powstałe w związku z realizacją przedmiotu określonego w
niniejszej Umowie, przy sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 5 000 000, 00 zł
(słownie: pięć milionów zł) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Wysokość ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje przez cały okres
obowiązywania Umowy.
Po zawarciu niniejszej Umowy Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia Wykonawcą
specyfikacji ryzyka budowy przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, wedle której mają
zostać opracowane, umowy ubezpieczenia o których mowa w ust. 1 pkt. a - c powyżej.
Następnie Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac objętych przedmiotem
Umowy, ubezpieczyć budowę i roboty od wszystkich ryzyk (polisa dedykowana pod kontrakt)
zgodnie z specyfikacją ryzyka budowy przez cały okres realizacji przedmiotu umowy,
przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego, i okazać stosowną polisę ubezpieczeniową
(polisy), zawierającą wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia Umowy.
Jeżeli Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, nie okaże
wymaganych przez Zamawiającego polis ubezpieczeniowych, które nie będą zwierać
postanowień dotyczących wymaganego ubezpieczenia budowy i robót od wszelkich ryzyk,
zgodnie ze specyfikacją okazaną Wykonawcy przez Zamawiającego, to Zamawiający będzie
traktował tak okazane polisy ubezpieczeniowe (umowy ubezpieczenia) za niezawarte i będzie
się uważało, że nie wyraził na nie zgody.
Powyższe nie wyłącza obowiązku zawarcia w przedmiotowych polisach ubezpieczeniowych,
do których zawarcia zobowiązany Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, klauzul dodatkowych, o których mowa w ust. 6 poniżej.
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6. Polisy ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, spełniając wymogi
Zamawiającego, muszą posiadać następujące klauzule dodatkowe (o ile zakres w nich
zdefiniowany nie podlega ochronie w ramach zakresu podstawowego):
a) Ubezpieczonymi w ramach umowy będą: Zamawiający i jego przedstawiciele,
Wykonawca i jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy i ich
przedstawiciele, którym powierzono wykonanie części Umowy, Inżynierzy Nadzoru
Inwestorskiego, i jakakolwiek inna osoba, z którą zostanie lub została zawarta umowa
w związku z Realizacją Umowy, przy czym ochrona dla wszystkich podmiotów poza
Zamawiającym, wykonawcą, Podwykonawcami może być ograniczona do ich działań
na Placu Budowy oraz terenach sąsiadujących z Placem Budowy.
b) Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z realizowanymi pracami
projektowymi oraz w związku z wykonywaniem nadzoru autorskiego.
c) Odpowiedzialność cywilną za produkt lub usługę, bez możliwości sublimitowania
tego ryzyka,
d) Szkody poniesione wskutek wadliwości dostarczonych przez Ubezpieczonego
komponentów lub części składowych powstałych przez ich zmieszanie lub łączenie w
rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego, szkody poniesione wskutek wadliwości
dostarczonych przez Ubezpieczonego produktów (wyrobów) poddanych dalszej
obróbce przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub łączenia z rzeczami
pochodzącymi od poszkodowanego, koszty usunięcia i zastąpienia wadliwego
produktu dostarczonego przez Ubezpieczonego z limitem nie mniejszym niż
5 000 000 złotych (złotych).
e) Odpowiedzialność cywilną za szkody zaistniałe po odbiorze, powstałe w wyniku
wadliwości robót i usług - bez możliwości sublimitowania tego ryzyka.
f) Odpowiedzialność cywilną Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców
działających w imieniu i na rzecz Wykonawcy - bez możliwości sublimitowania tego
ryzyka.
g) Odpowiedzialność cywilną Pracodawcy.
h) Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek wibracji, osunięcia się ziemi i
osłabienia elementów nośnych, w tym szkody wyrządzone przez młoty i kafary.
i) Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przez prace wyburzeniowe,
rozbiórkowe, oraz spowodowane działaniem środków wybuchowych, o ile będą
wykorzystywane przy realizacji Umowy.
j) Szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach, w tym podziemnych - bez możliwości
sublimiotwania ryzyka.
k) Szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne, w zakresie nie objętym
obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, o ile takie pojazdy będą
wykorzystywane przy realizacji zamówienia.
l) Szkody z tytułu czystych strat finansowych.
m) Szkody w środowisku.
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n) Szkody w rzeczach powierzonych (w pieczy lub pod kontrolą) oraz przekazanych w
celu wykonania obróbki naprawy i innych czynności - bez możliwości sublimiotwania
ryzyka.
o) Szkody podczas prac ładunkowych, w tym w przedmiocie prac ładunkowych.
p) Skody wyrządzone przez osoby w stanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
innych środków.
q) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z
każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, jednak z możliwością wyłączenia
roszczeń lub wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla roszczeń powstałych
pomiędzy Wykonawcą- Podwykonawcą (w tym Dalszym Podwykonawcą- Dostawcą).
r) Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów
ubezpieczonych, z możliwością zastosowania regresu w stosunku do
Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców.

7. Kserokopie polis ubezpieczeniowych poświadczone za zgodność z oryginałem będą stanowić
załącznik do Umowy.
8. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w wyznaczonym terminie kserokopii polis
ubezpieczeniowych oraz ich oryginałów do wglądu, Zamawiający ubezpieczy niniejszą
Umowę na koszt Wykonawcy, potrącając kwotę ubezpieczenia z wynagrodzenia. W tym celu
Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia
na koszt Wykonawcy.
9. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie obowiązywania niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia
przedłożyć Zamawiającemu nową polisę lub aneks do polisy przedłużający termin jej
obowiązywania.
10. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni przed wygaśnięciem
umowy ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu do polisy oraz jego oryginału do
wglądu, to Zamawiający ubezpieczy umowę na koszt Wykonawcy, potrącając kwotę
ubezpieczenia z wynagrodzenia. W tym celu Wykonawca wyraża bezwarunkową i
nieodwołalną zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.
11. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkich podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców, realizujących niniejszą Umowę wspólnie z m Wykonawcą. Koszt takiego
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca zobowiązuje się do okazania Zamawiającemu i utrzymania przez cały okres
obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i
kontraktowej) za szkody osobowe i rzeczowe oraz czyste straty finansowe (majątkowe) z
tytułu prowadzonej działalności i użytkowanego mienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż
5 000 000, 00 zł (słownie: pięć milionów zł) wedle polecenia Zamawiającego, iż suma
gwarancyjna powinna odpowiadać maksymalnej szkodzie jaką może wyrządzić Wykonawca
Zamawiającemu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie obowiązywania ubezpieczenia.
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13. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić
potwierdzające zawarcie umów:

Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe

a) Ubezpieczenia maszyn budowlanych, z okresem ubezpieczenia od momentu wejścia
na teren budowy do zawarcia bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
Termin przekazania polisy Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed wejściem na
Teren budowy. Franszyzy zgodnie z aktualną dobrą praktyką rynkową.




Warunki Ubezpieczenia, zgodnie ze standardem ubezpieczenia.
Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania zawarcia ubezpieczenia przez jego
podwykonawców.
Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą
praktyką rynkową.

b) Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na terenie budowy.







Okres Ubezpieczenia od momentu przekazania Terenu budowy do przekazania
Obiektu do eksploatacji.
Suma Ubezpieczenia nie mniej niż 1 000.000 zł na każdą osobę ubezpieczoną.
Ubezpieczeni: wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców oraz inne
osoby wykonujące czynności pozostające w związku z realizacją Umowy w tym w
związku z ruchem pojazdów mechanicznych.
Termin przekazania polisy Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed przekazaniem
terenu budowy.
Warunki Ubezpieczenia polisa bezimienna, otwartego pokrycia, gwarantująca
określone świadczenie pieniężne na skutek doznania przez ubezpieczoną osobę
uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku zdarzenia, które miało miejsce na
terenie budowy lub w jego sąsiedztwie.

14. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej Umowy,
Wykonawca
odpowiednio przedłuży ważność wskazanych wyżej polis lub ustanowi nowe. Wykonawca
jest zobowiązany utrzymywać polisy, o których mowa w niniejszym paragrafie, przez cały
okres obowiązywania Umowy.

§ 21.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1.

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi – nie później niż
w dniu podpisania Umowy - zabezpieczenie w wysokości 10% całkowitego łącznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 2 ust. 2 Umowy.
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ma na celu pokrycie roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę oraz treść wymaganego zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniężnej,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 j.t. ze zm.).
5. W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną
na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych
dokumentów, udzieloną tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu
nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi
za wady, na okres wykonania umowy oraz udzielonej rękojmi.
a) Gwarancja winna zawierać następujące elementy:
i. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie siedzib,
ii. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
iii. Kwotę gwarancji,
iv. Termin ważności gwarancji,
v. Zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Gwarant,
pokryje roszczenia z tytułu:
1. Niewykonania Umowy przez Wykonawcę,
2. Nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
6. W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bank lub towarzystwo
ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych na
podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci je bezpośrednio
Zamawiającemu.
7. Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie
Wykonawca.
8. Postanowienia o których mowa w ust 5 do 7 dotyczą również poręczeń bankowych lub
poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym oraz do poręczeń udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju (Dz.U.2016.359 j.t.).
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9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez ………….. o numerze:
…………………..
10. W przypadku pozostałych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
(innych niż pieniężna) oryginał dowodu wniesienia należytego zabezpieczenia należy
zdeponować w siedzibie Zamawiającego.
11. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji,
w szczególności Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta
(poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku
prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na
pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w
imieniu Zamawiającego.
12. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela),
że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona
w stosunku do zmiany Umowy, niewykraczającej poza zapisy wzoru umowy, objętej
gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta
(poręczyciela).
13. Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z Gwarancji wyłącznie właściwy musi być
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
14. Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający
zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i wiążących zastrzeżeń do treści gwarancji.
15. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierających wyżej wymienionych elementów lub
zawierającej warunki wobec Zamawiającego inne niż opisane względnie nie zastosowania się
do uwag Zamawiającego w zakresie niedopuszczalnych zapisów przedłożonej do akceptacji
gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
16. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa
je na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z
odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
17. W przypadku należytego wykonania zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub
zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od dnia
wykonania przez wykonawcę robót budowlanych i przejęcia ich przez Zamawiającego
jako należycie wykonanych na podstawie protokołu odbioru,
b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

Strona | 52

18. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w
przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
oraz usterek.
19. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
wpłacona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kwota zabezpieczenie należytego
wykonania umowy, stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy,
staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystana do zgodnego z Umową wykonania
przedmiotu Umowy i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

§ 22 .
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1.

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w zakresie i na
zasadach określonych poniżej:
a) 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w § 2 ust. 2 Umowy w
przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę (odstąpi od umowy lub ją wypowie) z
powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy,
b) 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w § 2 ust. 2 Umowy w
przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, na jakiejkolwiek podstawie, z
przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego,
c) 0,1 % wynagrodzenia netto, określonego w § 2 ust. 2 Umowy za każdy dzień
opóźnienia w dotrzymaniu terminu realizacji Umowy,
d) 0,5%wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 2 ust. 2 za nieobecność przy
odbiorze końcowym robót budowlanych,
e) 10 000 PLN za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu przez
Wykonawcę
któregokolwiek z terminów określonych w postanowieniach Umowy (w tym terminu
uzgodnionego przez Strony lub zakreślonego przez Zamawiającego),
f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 5 000,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia,
g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 000,00 zł
za każdy taki przypadek,
h) za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek,
i) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie
wskazanym przez Zamawiającego - w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek,
j) za każdy dzień pracy osoby niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 2 ust. 6
Umowy (umowy o pracę) w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę,
2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda
przewyższająca wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiającemu, oprócz kar
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W przypadkach niewymienionych w
ust. 1 powyżej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
Kary umowne mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje
podstawę do naliczenia kilku kar umownych, wszystkie kary umowne będą sumowane oraz
naliczane przez cały okres istnienia podstaw do ich naliczenia..
Łączan suma kar umownych nie może przekroczyć 100 % wartości wynagrodzenia netto,
określonego w § 2 ust. 2 Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych i należności z
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z kwot
przysługującego mu tytułem wynagrodzenia umownego brutto, za wykonanie przedmiotu
Umowy, w sposób wskazany w ust. 4 powyżej. Potrącenia można dokonać również wówczas,
gdy obydwie wierzytelności nie są jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub
obydwie są wymagalne.
Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie za opóźnienie są należne także w przypadku
późniejszego odstąpienia od umowy (kary są wówczas naliczane maksymalnie za okres do
dnia odstąpienia).
Odstąpienie od niniejszej Umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie w oparciu o jakąkolwiek
inną podstawę prawną nie pozbawia Zamawiającego uprawnień do dochodzenia zapłaty kry
umownej, odszkodowania na zasadach ogólnych i, w tym dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość kary umownej (odszkodowanie uzupełniające).
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki, szkody oraz inne
uciążliwości doznane przez Wykonawcę na skutek działań lub zaniechań jakiegokolwiek
wykonawcy/dostawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność
odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje
z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Niezależnie od odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy,
którą ponosi Wykonawca względem Zamawiającego, ponosi on także odpowiedzialność w
takim samym zakresie, w jakim odpowiedzialność ponosi Zamawiający względem innych
osób, jednostek organizacyjnych, organów administracji publicznej w sytuacji, gdy
odpowiedzialność Zamawiającego względem tych podmiotów powstała z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.

§ 23.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ ZMIANY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo we wszystkich przypadkach opisanych w niniejszej
umowie do umownego prawa odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej oraz podania uzasadnienia.
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2. Odstąpienie od niniejszej umowy w całości lub w określonej przez Zamawiającego części,
nastąpić może – obok wypadków opisanych w innych postanowieniach umownych oraz
przepisach prawa – w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia podstawy do
odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:
a) Wykonawca narusza przepisy prawa, nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę w
sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania na piśmie, w zakreślonym
terminie nie usunął stanu niezgodnego z umową/prawem lub nie usunął skutków
naruszenia w sposób zgodny z wezwaniem,
b) złożenia przez Wykonawcę wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub
naprawczego lub wszczęcia likwidacji Wykonawcy z wyjątkiem likwidacji
prowadzonej w celu przekształcenia,
c) gdy złożone przez Wykonawcę oświadczenia, zapewnienia, informacje bądź
powołane przez niego w umowie fakty, istotne dla realizacji Umowy, okażą się
nieprawdziwe,
d) w wypadku wystąpienia lub ujawnienia w okresie obowiązywania Umowy wad
prawnych któregokolwiek z dostarczonych przez Wykonawcę Utworów,
e) stwierdzono naruszenie przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku, o którym
mowa w § 26 umowy
3. Złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy z
przyczyn określonych w ust. 1, traktowane będzie jako odstąpienie od Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawcy nie może być z tytułu wykonanych prac wypłacone jakiekolwiek wynagrodzenie
do czasu całkowitego zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców i dalszych
podwykonawców, którymi Wykonawca posługiwał się przy realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności z podaniem uzasadnienia.
6. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron:
a)
Wykonawca, przy udziale Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, sporządza
protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od Umowy,
b)
Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym lub
wskazanym przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, chyba że odstąpienie od
umowy nastąpiło wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
c)
Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są
wykonane zgodnie z umową i Dokumentacją Projektową i spełniają wymogi prawa
budowlanego, polskich norm i przepisami szczególnymi,
d)
Wykonawca ma obowiązek przekazać komplet dokumentacji wraz z
załącznikami, wymaganymi do odbioru końcowego,
e)
Za prawidłowo wykonane roboty budowalne do momentu odstąpienia
od Umowy i dotychczas jeszcze niezafakturowane, Zamawiający winien zapłacić
Strona | 55

Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 90 dni od daty sporządzenia protokołu
inwentaryzacji robót bez zastrzeżeń co do jakości, ilości lub wartości robót
wykonanych do dnia odstąpienia od umowy. Zamawiający zobowiązany będzie
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za częściowo wykonany zakres umowy tylko
wówczas, gdy Zamawiający uzna, że zakres ten ma dla Zamawiającego znaczenie z
punktu widzenia ekonomicznych i organizacyjnych potrzeb Zamawiającego, a także
pod warunkiem, że Wykonawca zapewni na rzecz Zamawiającego przeniesienie
całości praw niezbędnych do zgodnego z prawem wykorzystania przekazanego
zakresu Umowy.
7. Zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy na skutek wystąpienia niżej określonych warunków:
a)
rozszerzenia zakresu wykonywanych prac objętych przedmiotem Umowy nie
wymagających zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność
wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy,
b)
zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, w tym w
szczególności zmiany stawki podatku VAT,
c)
zmiany terminu realizacji Umowy, w szczególności, gdy dochowanie terminu
wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi
odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności zmiany będącej następstwem :
i. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są
zobowiązane na mocy przepisów prawa,
ii. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub
organu, której nie przewidywano przy zawarciu Umowy,
iii. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym
grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do
jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy,
iv. odmową wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień
itp.
v. zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego
wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany
nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z
kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
vi. wstrzymania realizacji prac przez Zamawiającego,
8. Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy, jest podpisanie przez Strony aneksu
do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 24.
OŚWIADCZENIA STRON.
1. Osobami do uzgodnień w zakresie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy będą:
_________________________________________.
2. Osobami do uzgodnień w zakresie realizacji niniejszej umowy ze strony
Zamawiającego będą:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Zmiany osób na wyżej wymienionych stanowiskach dokonywane mogą być przez Strony po
uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej Strony i nie stanowią one zmiany niniejszej
Umowy.
4. Wszelkie zawiadomienia i, polecenia i oświadczenia Stron niniejszej Umowy powinny zostać
sporządzone na piśmie i dostarczone osobiście lub faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną
na adres wskazany w komparycji umowy. Jednakże oświadczenia wymagające formy
pisemnej pod rygorem nieważności, będą składane wyłącznie osobiście lub listem
poleconym za potwierdzeniem zwrotnym poświadczeniem odbioru na numer podany
poniżej (nie dopuszcza się tu formy poczty elektronicznej lub faksu). W przypadku przesłania
zawiadomienia za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub listem poleconym, datą
doręczenia będzie dzień doręczenia zawiadomienia. Każda ze stron ma prawo zmiany adresu
z zastrzeżeniem pisemnego powiadomienia drugiej strony o takiej zmianie.
5. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy będzie wysyłana na poniższe adresy:
a. dla Zamawiającego:
ul. adres:___________ e-mail:___________ nr faks:__________
6. dla Wykonawcy – Lidera Konsorcjum.
ul. adres:_______ e-mail:________ nr faks:______________
7. Strony ustanawiają pełnomocników (przedstawicieli) na terenie budowy w osobach:
a. Ze strony Zamawiającego:
i. …………………. – Inspektor Nadzoru,
ii. …………………. - ………………….
b. Ze strony Wykonawcy:
i. …………………. – Kierownik Budowy,
8. Osoby wymienione w ust. 7 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo budowlane. Zmiana osób wskazanych do wykonywania wyżej wymienionych
obowiązków w trakcie wykonywania robót objętych umową wymagać będzie pod rygorem
nieważności pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się o każdorazowej zmianie danych,
jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zajścia zmiany.
10. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy, wobec braku informacji w
zakresie zmiany danych, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uznaje się za
skutecznie doręczoną.
Strona | 57

§ 25.
SIŁA WYŻSZA
1. Strony Umowy zwolnione będą od odpowiedzialności z tytułu całkowitego lub częściowego
niewykonania zobowiązań określonych w niniejszej umowie, jeżeli niewykonanie będzie
skutkiem okoliczności „siły wyższej”, takich jak trzęsienie ziemi i innych działań natury, wojny
i działań wojennych oraz zakazujących działań ogólnopolskich organów władzy, strajków itp. i
gdy te okoliczności bezpośrednio wpłynęły na realizację niniejszej umowy. Termin wykonania
zobowiązań określonych w niniejszej umowie przesuwa się o okres działania tych okoliczności
i usuwania ich skutków, chyba że Strony postanowią inaczej.
2. Strona która z powodu „siły wyższej” nie może wywiązać się z zobowiązań umownych,
zobowiązana jest powiadomić na piśmie o tym fakcie drugą Stronę niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 10 dni od ich zaistnienia, o ile wpływ siły wyższej to umożliwi, w
przeciwnym razie termin rozpoczyna bieg od ustania wpływu siły wyższej. Nieterminowe
powiadomienie o okolicznościach siły wyższej pozbawia odpowiednią stronę prawa
powoływania się na nią w przyszłości.

§ 26.
TAJEMNICA I POUFNOŚĆ
1.

2.
3.

4.
5.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego, w szczególności dotyczących prowadzonej przez Wykonawcę działalności,
jego klientów, danych osobowych, ekonomicznych, marketingowych, handlowych,
technicznych, strategicznych, organizacyjnych, i innych informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), uzyskanych od Zamawiającego w
związku z realizacją zadań objętych Umową, chyba że Zamawiający uprzednio zwolni
Wykonawcę z takiego obowiązku na piśmie pod rygorem nieważności lub obowiązek ich
ujawnienia wynika z przepisów prawa albo żądania uprawnionego organu.
Informacje wskazane w ust. 1 są dalej zwane „Informacjami”.
Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie,
pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, a także pozyskanych przez Wykonawcę bez
wiedzy Zamawiającego.
Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich
udostępniania osobom trzecim.
W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiązany nakazem sądu bądź organu
administracji państwowej do ujawnienia Informacji albo konieczność ich ujawnienia będzie
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym
fakcie Zamawiającego oraz poinformować odbiorcę Informacji o ich poufnym charakterze.
Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania informacji poufnych otrzymanych od
Zamawiającego wyłącznie w celach związanych z przedmiotem Umowy.
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji:
a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną,
b) które są powszechnie znane i dostępne, co jedna Strona ma obowiązek wykazać
drugiej Stronie przed ich ujawnieniem,
c) które jedna ze Stron uzyskała od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa ani
zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych
Informacji i o ile ta Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności,
d) w których posiadanie jedna ze Stron weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,
e) co do których jedna ze Stron uzyskała pisemną zgodę drugiej Strony na ich ujawnienie.
Strony uzgadniają, iż przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie
przez jedną ze Stron informacji poufnych w zakresie niezgodnym z celem Umowy stanowi
zagrożenie dla istotnych interesów drugiej Strony i może stanowić czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Strona, której Informacje zostały ujawnione za niedotrzymanie przez drugą Stronę ustaleń
wskazanych w niniejszym paragrafie, może od niej dochodzić odpowiedzialności na zasadach
przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w umowach zawieranych z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, a także w umowach o pracę i innych umowach, aby osoby,
którym przekazywane są informacje zobowiązane były do zachowania poufności co najmniej
na poziomie wynikającym z niniejszej umowy.
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 2 ust. 2 Umowy za każdy stwierdzony wypadek naruszenia zobowiązań określonych w
niniejszym paragrafie.

§ 27.
POZOSTAŁE KWESTIE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa ,w tym w szczególności:
a) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
b) Ustawa Kodeks Cywilny
c) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
d) ustawa Prawo Budowlane.
wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustaw.
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2. W przypadku, gdy termin zapłaty będzie dłuższy niż 30 dni, wynagrodzenie, o którym mowa
w umowie zawiera odsetki wynikające z przedłużenia terminu płatności zgodnie z ustawa o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności, przenieść swoich praw, w tym wierzytelności wynikających z niniejszej
Umowy na osobę trzecią. Wierzytelność będąca przedmiotem niniejszej umowy lub z niej
wynikająca nie może być przedmiotem przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami – w
tym ograniczonymi prawami rzeczowymi – bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczania
wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności w wystawianych fakturach.
4. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, a nadto rozwiązanie umowy na
mocy zgodnych oświadczeń woli Stron, wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem nieważności.
6. Nieważność którejkolwiek regulacji zawartej w niniejszej umowie, nie skutkuje nieważnością
pozostałych zapisów umowy. W miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych Strony
uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na realizację umowy zgodnie z jej celem i
wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się one w dniu zawierania niniejszej umowy. W
braku porozumienia Stron w powyższym zakresie zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy
prawa.
7. W braku umownej definicji pojęcia użytego w umowie, Strony przyjmują takie znaczenie
danego pojęcia, jakie można ustalić na podstawie definicji określonych w obowiązujących
aktach prawnych, a w braku takich definicji, na podstawie powszechnie przyjętego
językowego znaczenia danego zwrotu, wykładanego przy uwzględnieniu brzmienia
postanowień Umowy, doświadczenia życiowego oraz wiedzy technicznej. W zależności od
kontekstu, powyższe definicje wyrażone w liczbie pojedynczej czy pisane małą literą odnoszą
ten sam skutek jak wymienione w liczbie mnogiej czy pisane dużą literą i odpowiednio
odwrotnie..
8. Niezależnie od tego czy umowa zostanie przetłumaczona na inny język, oficjalną jej wersją
będzie wersja w języku polskim, która będzie miała obowiązująca w każdym przypadku.
Wszelka korespondencja i informacje pomiędzy stronami, wszelkie raporty, polecenia,
instrukcje, literatura, zapisy i inne pisemne materiały dotyczące niniejszej umowy będą
utrzymane i dostarczane w języku polskim.
9. Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej (prawo polskie). Prawa i obowiązki Stron są
ważne na terenie Polski bez możliwości stosowania zasady kolizji przepisów prawnych.
10. Nagłówki i tytuły zawarte w niniejszej a także kolejność jej postanowień została wstawiona
tylko dla wygody i jako odniesienie i w żaden sposób nie definiuje, nie ogranicza, nie poszerza
ani też nie opisuje zakresu niniejszej Umowy, ani intencji jakiegokolwiek jej postanowienia.
11. Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej zawarcia i będzie obowiązywać do dnia dokonania
ostatecznych rozliczeń i wypełnienia przez Strony wszystkich zobowiązań określonych
Umową.
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12. Integralną częścią umowy są następujące załączniki podpisane przez każdą ze stron ( po ich
opracowaniu ):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Program Funkcjonalny – Użytkowy – Załącznik nr 1,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 2,
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – Załącznik nr 3,
Pozwolenie na budowę– Załącznik nr 4,
Odpis aktualny z KRS Wykonawcy – Załącznik nr 5,
Odpis aktualny z KRS Inwestora – Załącznik nr 6,
Kserokopie polis ubezpieczeniowych poświadczone za zgodność z oryginałem – Załącznik
nr 7,
Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Projektowa i inne dokumenty, o
których mowa w § 1 umowy – Załącznik nr 8,.

13. Umowa podlega prawu polskiemu.
14. Wszystkie załączniki wskazane w treści Umowy stanowią jej integralną część.
15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
16. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w oparciu o warunki i opis
podany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), stanowiącej
Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w oparciu Program Funkcjonalno-Użytkowy (wraz z
załącznikami), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, o ile postanowienia umowy nie
stanowią inaczej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.

Zamawiający

Wykonawca
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