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§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego 
zadania p.n.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy Parku Wodnym Aquadrom 
Sp. z o.o. ul. Kłodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Śląska – z podziałem na 2 zadania”. Inwestycja 
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach 
działania OA 2.1. pt. „Wdrażanie programów lub projektów zwiększających efektywność 
energetyczną, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, 
dokumentacją projektową, SIWZ wraz z załącznikami, pozwoleniem na budowę wydanymi dla 
zaprojektowanych obiektów, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa 
w każdym zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu umowy.  

3. Integralną część umowy stanowią załączniki:  
1) oferta Wykonawcy,  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  
3) dokumentacja projektowa,  
4) harmonogram robót zaakceptowany przez Zamawiającego 
4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem budowy i otrzymał 

od Zamawiającego dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu 
umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie 
zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do 
żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót bądź terminu zakończenia 
poszczególnych etapów wykonywanych robót, o ile takie terminy są przewidziane niniejszą 
umową, bądź dodatkowymi porozumieniami.  

5. W przypadku zaleceń nałożonych przez organy uprawnione na każdym etapie procesu 
inwestycyjnego, konieczności wykonania określonych prac i robót, jeżeli zalecenia te zostały 
wydane wskutek stwierdzenia wadliwości prowadzenia robót czy innych przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, prace te i roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zadań w ramach 
wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że już na etapie postępowania przetargowego uwzględnił wszystkie 
charakterystyczne właściwości przedmiotu umowy, dostępu, dowozu, pomieszczeń roboczych i 
pomocniczych oraz wszelkie związane z tym niesprzyjające okoliczności i warunki. Ponadto, 
Wykonawca oświadcza, że został poinformowany przez Zamawiającego, że na terenie budowy 
istnieje możliwość wystąpienia: nie zinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, 
odpadów złomu i drewna, nieczynnych instalacji kablowych i rur wodnokanalizacyjnych, 
obiektów militarnych, niewypałów oraz niewybuchów itp. a także o możliwości osiadania terenu 
wskutek ruchu zakładu górniczego lub reaktywacji starych zrobów oraz oświadcza, że ma pełną 
świadomość możliwości wystąpienia powyższych niedogodności oraz zobowiązuje się podjęcia 
wszelkich możliwych środków w celu uniknięcia opóźnień w realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oraz zaplecze 
techniczne, organizacyjne oraz finansowe w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania 
umowy. Wykonawca zapewnia, że jako przedsiębiorca posiada właściwe i szerokie 
doświadczenie  w realizacji inwestycji o podobnym charakterze, wielkości i standardach.  

8. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających stosowne 
przewidziane przepisami prawa uprawnienia oraz jest świadomy nałożonych na niego 
obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

9. Wykonawca oświadcza, że w chwili zawarcia umowy nie toczy się wobec niego jakiekolwiek 
postępowanie oraz wedle najlepszej wiedzy Wykonawca nie zagraża mu żadne postępowanie, 
śledztwo, dochodzenie, likwidacja bądź upadłość, które mogłoby mieć wpływ na zdolność 
Wykonawcy do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub ważność i 
wykonalność (skuteczność) niniejszej umowy, a gdyby takie zaistniało w toku realizacji umowy, 
zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o wszczęciu takiego 
postępowania. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że nie dopuścił się naruszenia przepisów 
żadnej ustawy, rozporządzenia, orzeczenia sądu ani decyzji organów administracji państwowej 
w Polsce, ani w żadnym innym kraju, które to naruszenia mają lub mogłyby mieć negatywny 
wpływ na  zawarcie lub wykonanie umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, iż jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady  oraz 
ścieki, to Wykonawca oświadcza, że jest on wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów i 
zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący 
poszanowanie środowiska naturalnego. Tym samym Wykonawca w ramach wynagrodzenia 
wynikającego z niniejszej umowy zobowiązuje się do usuwania wszelkich odpadów i części 
niewykorzystanych materiałów z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach przyjmując na 
siebie pełną odpowiedzialność za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstałymi w 
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związku lub przy okazji wykonywania umowy. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku 
Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady. Obowiązek określony w 
niniejszym ustępie jest równoznaczny z zobowiązaniem do zrekompensowania (zwrotu) przez 
Wykonawcę jakichkolwiek poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego kosztów, w tym 
odszkodowań oraz opłat. 

 
§ 2. ZAKRES ROBÓT 

1. Zakres robót budowlanych i innych świadczeń powierzonych do wykonania został określony w 
SIWZ na podstawie: projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, zatwierdzonych decyzji pozwolenia na budowę, 
warunków podłączeń uzgodnionych z gestorami mediów.  

2. Wykonanie robót budowlano-montażowych i innych świadczeń określonych w dokumentach 
wymienionych w ust.1 obejmuje również dostawy i wyładunek wszelkich materiałów, maszyn i 
urządzeń wraz z wszelkimi odnośnymi dokumentami, łącznie z ich składowaniem na terenie 
budowy, montażem i rozruchem.  

3. Wykonawca w zamian za przewidziane Umową wynagrodzenie zobowiązuje się w szczególności 
do: 
a) uzyskania wszystkich wymaganych prawem aktów administracyjnych (decyzji, pozwoleń, 

zezwoleń, licencji itd.), zgód, uzgodnień właściwym przedsiębiorstwem energetycznym (o 
ile takie uzgodnienia będą wymagane), dopuszczeń, akceptacji, aprobat, uwarunkowań oraz 
opinii, a także innych dokumentów, których uzyskanie jest niezbędne w celu zgodnego z 
prawem wykonania przedmiotu umowy, 

b) ochrony systemów korzeniowych drzew i krzewów wzdłuż terenu budowy,  
c) zorganizowania zaplecza budowy, doprowadzenia niezbędnych mediów, w tym wody, 

energii elektrycznej do placu budowy, w tym ustalenia technicznych warunków zasilania w 
media, 

d) zapewnienia obsługi geodezyjnej i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej na 
pełnych arkuszach mapy zasadniczej w skali 1:500 w 3-ch egzemplarzach dla 
Zamawiającego, a nadto na żądanie Zamawiającego również zgłoszenie zmian do 
właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

e) wykonanie układu pomiarowego energii netto i brutto wraz z systemem inwerterów, w 
ramach którego należy wykonać skrzynkę połączeniowo-zabezpieczającą, którą należy 
połączyć wewnętrzną magistralą danych z inwerterem w celu monitorowania 
poszczególnych sekcji paneli 

f) ustalenia usytuowania uzbrojenia podziemnego w miejscu prowadzenia robót, w przypadku 
konieczności wykonania jego przełożenia, wykonanie przekładki pod nadzorem właściciela 
uzbrojenia, oraz zapewnienia nadzoru ze strony właściciela uzbrojenia . 

g) wymiany lub wzmocnienia gruntów tego wymagających,  
h) zagospodarowania w zakresie ogrodzenia i dróg, w tym koniecznych zmian lub uzupełnień w 

istniejącym układzie komunikacyjnym, chodników, parkingów, zieleni oraz uzbrojenia 
terenu, 

i) przywrócenia terenów zielonych do stanu poprzedniego zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 
j) wykonania wszystkich niezbędnych inwentaryzacji, badań i zabezpieczeń,  
k) wykonania wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, w tym 

dotyczących zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 
l) 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, 

m) zapewnienia uzyskania efektu technologicznego (uzysku) przewidzianego dokumentacją 
projektową, 

n) dokonania na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku jego prac, a w 
szczególności: urządzeń drenarskich i melioracyjnych, których odbudowa nie jest 
przewidziana dokumentacją projektową, dróg dojazdowych, nieszczelności rurociągów i 
skutków tych nieszczelności, 

o) wykonania wszelkich innych prac, których konieczność wykonania wynika z SIWZ, 
dokumentacji projektowej, STWiORB i obowiązujących przepisów (w tym, zabezpieczenia 
zieleni, wszelkich prób, badań, pomiarów, odwodnienia terenu, usunięcia lub wykonania 
obejścia przeszkód terenowych i elementów uzbrojenia podziemnego, opracowania 
projektów organizacji ruchu na całość zadania, opłat za udostępnienie terenów osób  
trzecich). 

p) demontażu, po zakończeniu robót, obiektów tymczasowych, odtworzenia terenu, w tym 
zniszczonych, uszkodzonych nawierzchni oraz uporządkowania terenu budowy. 



Załącznik nr 8 do SIWZ 

Strona 3 z 20 

 
§ 3. TERMINY 

1. Wykonanie przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu, nastąpi nie później niż do 30 czerwca 2016 roku. 

2. Rozpoczęcia robót budowlano-montażowych oraz poczynienie przez Wykonawcę działań w tym 
zakresie, których skutkiem są zobowiązania finansowe, nastąpi po protokólarnym przekazaniu 
placu budowy i zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót w Nadzorze budowlanym.  

3. Protokolarne przekazania placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania 
umowy.  

4. Jeżeli Wykonawca, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, nie stawi się w dniu i miejscu 
określonym w powiadomieniu Zamawiającego lub odmówi przejęcia terenu budowy, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zachowując prawo do żądania kary umownej. 

5. W terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany opracować i 
przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram realizacji robót. 
Zamawiający jest uprawniony do wnoszenia zastrzeżeń do opracowanego harmonogramu, które 
Wykonawcy jest zobowiązany uwzględnić. 

 
§ 4.ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących 
okolicznościach: 

1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w przypadkach: 
a) zawieszenia realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, 
b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
c) gdy opóźnienie w realizacji robót nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy – w takim przypadku zmiana terminu realizacji nastąpi o okres 
niezawinionego opóźnienia w realizacji robót, który to okres zobowiązany jest 
udowodnić Wykonawca, 

d) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 

e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich 
usunięcia. 

f) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót 
2. Zmiana pozostałych elementów umowy tj: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, gdy zmiany te 
uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania. 

3. Dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
pod warunkiem, że: 

a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia), 

c) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w 
ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia 
oferowanego. 

4. Dopuszcza się wprowadzenie zmiany osób wskazanych w wykazie osób załączonym do 
oferty na osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu co najmniej takim jak były wymagany 
w SIWZ. 

§ 5. WSPÓŁDZIAŁANIE 
1. 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 wytycznych 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. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo i w pełnym zakresie, zgodnie 
z umową, jej załącznikami, a także przekazaną Wykonawcy dokumentacją, decyzjami o 
pozwoleniu na budowę, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, właściwej sztuki i praktyki 
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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.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób nie kolidujący w 
żadnej mierze z bieżącą działalnością Zamawiającego. W przypadku gdy powstanie konieczność 
wykonania prac kolizyjnych, tj. takich prac, które mogą utrudniać lub zatrzymać bieżącą 
działalność Zamawiającego, Wykonawca na wykonanie prac kolizyjnych zobowiązany jest 
uzyskać uprzednią pisemną zgodę ze strony Zamawiającego. 

4.  Do podstawowych uprawnień Zamawiającego należy dokonywanie inspekcji Wykonawcy w toku 
realizacji umowy, dokonywanie odbiorów technicznych, przekazanie Wykonawcy terenu 
budowy. Szczegółowe zasady oraz przesłanki dokonania odbioru zawiera Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

5. 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 

6. Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym błędzie, pominięciu lub 
innej wadzie w dokumentacji, którą wykryje podczas realizowania przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczne i zgodne z technologią 
wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, zobowiązuje się zapewnić odpowiednie 
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. 

8. Wykonawca zapozna przed rozpoczęciem robót budowlanych zarówno swoich   pracowników jak 
i pracowników ewentualnych podwykonawców z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ), oraz  zapewni  przestrzeganie przepisów i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez 
wszystkie osoby i podmioty zaangażowane w wykonywanie robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany kierować całością robót oraz zapewnić własny, stały i odpowiednio 
uprawniony nadzór nad robotami, w szczególności zapewnić codzienną obecność na terenie 
budowy przedstawiciela Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić możliwość 
korzystania z energii elektrycznej, zabezpieczyć dostawę wody dla potrzeb realizacji robót  
poprzez zawarcie odrębnych umów lub zorganizowanie dostaw wody na własny koszt i ryzyko.  

11. Wykonawca jest zobowiązany na mocy umowy do prowadzenia bieżącej dokumentacji 
techniczno-organizacyjnej i jakościowej pozwalającej na ocenę prawidłowości prowadzenia 
robót przez Wykonawcę oraz umożliwienia Zamawiającemu stałego nadzoru nad robotami oraz 
kontrolę ilości i jakości zastosowanych materiałów. 

12.  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; 

13. Pracownicy Wykonawcy wyposażeni zostaną w środki ochrony indywidualnej według odrębnych 
przepisów, w szczególności pracownicy Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy na 
terenie budowy będą posiadać, umieszczone w widocznym miejscu na ubraniu roboczym lub 
hełmie, logo lub nazwę Wykonawcy.  

14.  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. 

15.  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. Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za 
przypadkową utratę lub uszkodzenie 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. 

16.  Z chwilą przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 
przystąpić do wykonania robót objętych przedmiotem umowy. 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, 
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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 nieruchomości, dróg chodników dojazdowych do terenu budowy; 
h) utrzymywania swobodnego dostępu i dojazdu do podwórka technicznego Zamawiającego, 
i) regularnego (na bieżąco) sprzątania terenu budowy oraz usuwania odpadów powstających 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy: 
j) zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym także do 

zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
17. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać lub zlecać wykonanie przedmiotu umowy osobom 

posiadającym wystarczającą wiedzę techniczną, budowlaną, pozwalającą na wykonanie 
przedmiotu umowy w sposób zgodny z jej treścią i ponoszenia całkowitej odpowiedzialności 
wobec Zamawiającego za ich działania i zaniechania; Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wykazu osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy wraz z dokumentacją 
poświadczającą posiadane przez te osoby uprawnienia i kwalifikacje. 

18. Przed dokonaniem końcowego odbioru przedmiotu umowy i przekazaniem Zamawiającemu do 
eksploatacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
terenu budowy, za wyjątkiem zaplecza budowy, które Wykonawca ma obowiązek zlikwidować i 
zagospodarować teren po tym zapleczu do dnia końcowego odbioru technicznego przedmiotu 
umowy - po uprzednim usunięciu z tego zaplecza sprzętu i materiałów i uprzątnięciu terenu 
budowy. Przekazanie Zamawiającemu terenu budowy wymaga potwierdzenia w formie 
pisemnego protokołu przekazania terenu budowy, podlegającego podpisaniu przez 
upoważnionych Przedstawicieli Stron. Przed przekazaniem terenu budowy Zamawiającemu, 
Wykonawca nadto odtworzy stan nawierzchni dróg, chodników oraz ewentualnie torów w 
rejonie prowadzonych robót oraz poniesie koszty z tym związane. 

19. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca wyznaczą do kontaktów roboczych podczas 
wykonywania przedmiotu Umowy odpowiednio upoważnione osoby zwane dalej odpowiednio 
przedstawicielem Zamawiającego lub przedstawicielem Wykonawcy, wskazane poniżej: 

a) ze strony Zamawiającego –  
b) ze strony Wykonawcy -  

20. Zmiany w zakresie składu osób upoważnionych do dokonywania czynności określonych w ustępie 
powyżej nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, nie mniej druga Strona umowy zostanie 
poinformowana o ich dokonaniu na piśmie. Strona umowy, która uchybi określonemu w 
niniejszym ustępie obowiązkowi będzie ponosiła odpowiedzialność za powstałą szkodę na 
zasadach ogólnych. 

21. Przedstawiciele Wykonawcy będą mieć następujące obowiązki i uprawnienia: 
a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i prawidłowa ochrona terenu budowy, 
b) prowadzenie dokumentacji robót; 
c) organizowanie i wykonywanie robót zgodnie z umową, projektem budowlanym, 

pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi oraz 
Europejskimi Normami oraz wymogami technicznymi określonymi w umowie; 

d) zawieszanie wykonywania robót w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia 
oraz niezwłoczne powiadamianie o tym właściwego organu oraz osoby wykonującej 
nadzór z ramienia Zamawiającego; 

e) wykonywanie zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
f) przedstawianie robót do kontroli lub odbioru przez Zamawiającego oraz zapewnianie 

przeprowadzenia innych testów, pomiarów badań niezbędnych dla dokonania odbioru 
robót lub etapów robót, których wymagają obowiązujące przepisy prawne lub 
postanowienia umowy; 

g) przekazanie robót do odbioru poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku 
budowy, uczestnictwo w procedurach odbioru, zapewnianie usunięcia wad oraz 
przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, że roboty stanowiące przedmiot Umowy 
zostały ukończone;  

h) powiadamianie Zamawiającego na piśmie o wszelkich zastrzeżeniach stron trzecich lub 
roszczeniach  wnoszonych  przez  Wykonawcę  lub  przez  osoby,  za  które  Wykonawca  
jest odpowiedzialny, w związku z wykonywaniem umowy;  

i) ponoszenie odpowiedzialności za działania personelu Wykonawcy oraz materiały i 
sprzęt, w tym sprzęt Zamawiającego;  



Załącznik nr 8 do SIWZ 

Strona 6 z 20 

j) wykonywanie  wszelkich   innych  czynności i egzekwowanie   uprawnień  wynikających   
z obowiązujących  przepisów  prawa,  w  tym  w  szczególności  z  prawa  budowlanego 
oraz prawa energetycznego 

22. Przedstawiciele Zamawiającego będą mieć następujące obowiązki i uprawnienia: 
a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy i wykonywanie kontroli zgodności 

robót z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz Polskimi Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej; 

b) kontrola jakości robót, a szczególnie kontrola prawidłowego stosowania materiałów; 
c) przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych umową, 
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i potwierdzanie usunięcia wad i innych 

nieprawidłowości;  
e) wydawanie przedstawicielowi Wykonawcy wiążących poleceń potwierdzonych 

stosownym wpisem do dziennika budowy, a dotyczących: likwidacji wad lub 
niebezpiecznych warunków, wykonania testów, pomiarów lub badań, w tym także tych, 
które wymagają odkrycia robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru; 

f) wykonywanie innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy 
i zastrzeżeń do dziennika budowy; 

g) dokonywanie kontroli materiałów  
h) wykonywanie wszelkich   innych obowiązków i uprawnień   wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego oraz 
energetycznego. 

23. Wyznaczone osoby będą kontaktować się przy użyciu wszystkich dostępnych środków 
komunikacji, w trakcie spotkań roboczych, z przebiegu których sporządzana będzie notatka 
służbowa zawierająca istotne ustalenia Stron i podpisana przez przedstawicieli obu stron. 

24. Wszelkie zastrzeżenia, zatwierdzenia, oświadczenia, zgody, ustalenia, powiadomienia i żądania 
Stron, o ile umowa nie stanowi inaczej, muszą być przekazane w formie pisemnej za 
potwierdzeniem odbioru pod adres wskazany w umowie, faksem lub przy użyciu poczty 
elektronicznej lub osobiście za pisemnym potwierdzeniem drugiej Strony z oznaczeniem daty. 
Zastrzeżenia przekazane przy użyciu poczty elektronicznej uważa się za skutecznie doręczone, 
jedynie w wypadku potwierdzenia ich odbioru w terminie 3 dni od ich nadania. W braku 
stosownego potwierdzenia Strona zobowiązana jest niezwłocznie skorzystać z pozostałych 
przewidzianych umową środków komunikowania się Stron.  

25. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentu przekazanego w formie pisemnej 
i elektronicznej, wiążące dla Stron są postanowienia dokumentu przekazanego w formie pisemnej. 
Nie uchybia to treści art. 78 ust. 2 Kodeksu Cywilnego. 

26. Wszelkie ustalenia Stron mające istotny wpływ na realizację umowy muszą mieć formę pisemną 
i być zaakceptowane przez Strony. 

27. Strony uzgadniają, że odpowiedzi na pisma Stron dotyczących realizacji umowy będą udzielane 
nie później niż w terminie 5 roboczych dni od daty otrzymania pisma, chyba że umowa stanowi 
inaczej.  

28. W trakcie trwania umowy, każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie 
danych, która uniemożliwi należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to 
zmiany adresu, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej itd. Zmiana tych danych nie 
wymaga zawarcia aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, nie mniej druga Strona 
zostanie poinformowana o ich dokonaniu na piśmie. Strona umowy, która uchybi określonemu w 
niniejszym ustępie obowiązkowi będzie ponosiła odpowiedzialność za powstałą szkodę na 
zasadach ogólnych. 

29. Od chwili kiedy Strona w sposób przewidziany Umową powiadomi o zmianie adresu, to 
komunikaty winny być od czasu otrzymania powiadomienia na nowy adres. Jednakże, jeżeli 
Strona , żądająca zatwierdzenia lub wyrażenia zgody nie podał  innego adresu, to odpowiedź 
może być wysłana na adres z którego nadano żądanie. 

30. Określone w niniejszym paragrafie zasady współpracy nie uchybiają odmiennym ustaleniom 
Stron w zakresie komunikowania się, o ile wynikają one z treści postanowień niniejszej umowy. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w formie pisemnej i przekazywania 
Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na miesiąc szczegółowych raportów z postępu 
wykonywanych robót. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w treści 
raportu informacji o miejscu wykonywania robót, ilości i rodzaju zabudowanych materiałów, 
problemach wynikłych przy realizacji robót oraz innych sprawach mających wpływ na 
prawidłowe wykonanie umowy. 

 
§ 6. DOKUMENTACJA 

1. Wykonawca oświadcza, że sprawdził kompletność dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego 
oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, standardami projektowanych robót oraz, że 
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przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji, bez zastrzeżeń, 
za umówione wynagrodzenie.  

2. Wykonawca na własny koszt sporządzi wszelką pozostałą dokumentację projektową – której 
obowiązek dostarczenia nie spoczywa na Zamawiającym - (np. projekt organizacji ruchu, 
rysunki warsztatowe, itp.), potrzebną do wykonania przedmiotu umowy.  

3. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może wprowadzić zmiany i uzupełnienia 
do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w tym przypadku 
zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej umowy.  

4. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego (niezależnie od 
własności egzemplarzy) własność autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji 
dostarczonej Zamawiającemu, w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej (z dniem 
jej dostarczenia) w ramach realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od formy jej sporządzenia 
lub nośnika, na którym została ona utrwalona. W szczególności wraz z wyżej wskazanym 
momentem przeniesienia praw autorskich Zamawiający w ramach wynagrodzenia umownego 
nabywa prawa autorskich do dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji, w tym w 
szczególności na następujących: 
a) trwałe lub czasowe utrwalania i zwielokrotniania opracowań dowolną techniką, w tym 

techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy oraz wnoszenie 
jako wkładu np. do spółki,  

c) nieograniczonego w czasie dokonywania zmian/modyfikacji w dokumentacji według 
własnego uznania, 

d) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, 
systemu lub standardu, 

e) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 
jakiekolwiek inne zmiany), 

f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności 
elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w 
sieciach zamkniętych, 

g) tworzenie opracowań oraz zezwalanie na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań 
na wszystkich polach eksploatacji, 

h) wykorzystania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, 
promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych 
przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, 

i) rozporządzania, także opracowaniami, pod jakimkolwiek dowolnie obranym tytułem 
prawnym oraz udostępniania do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób 
trzecich, także na czas określony, na wszystkich wymienionych powyżej polach 
eksploatacji, z uwzględnieniem podmiotów, dla których Miasto Ruda Śląska posiada 
pozycję dominującą. 

5. Wykonawca oświadcza, że w chwili przeniesienia własności praw autorskich przysługiwać mu 
będą prawa autorskie do opracowanej przez niego dokumentacji oraz, że będzie ona wolna od 
usterek/wad i obciążeń prawnych oraz nie będzie naruszać praw osób trzecich.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji dokumentacji samodzielnie przez 
Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego. 

7. Z chwilą przekazania dokumentacji Zamawiającemu, nabywa on także własność przekazanych 
egzemplarzy, na których dokumentacja ta została utrwalona. 

8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich związanych z wykonaniem przedmiotu umowy (bez konieczności uzyskiwania 
zgody twórcy utworu pierwotnego). 

9. Wszelka dokumentacja opracowana przez Zamawiającego wykonana będzie zgodnie z ogólnie 
akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania.   

10. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji w języku polskim w trzech 
wydrukowanych egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie doc i formacie PDF). 
Wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się będą 
wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: 

a) Czytelna i zrozumiała struktura zarówno poszczególnych dokumentów jak i całej 
dokumentacji, z podziałem na rozdziały, podrozdziały i sekcje 

b) Zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie 
jednolitej i spójnej struktury, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych 
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dokumentów, oraz fragmentów tego samego dokumentu jak również całej 
dokumentacji 

c) Kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych 
braków, przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu 
rozpatrywanego zagadnienia. Oznacza to w szczególności jednoznaczne i 
wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do systemu. 

d) Spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej 
zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, 
jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich 
przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji i 
zawartych w niej rozwiązań w każdym czasie 

12. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wad/usterek bez pobierania 
jakiegokolwiek wynagrodzenia (w szczególności błędów, nieścisłości oraz braków) ujawnionych 
w dokumentacji, które to Wykonawca usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, a 
po jego bezskutecznym upływie Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać 
odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia. 

13. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za żaden jakiegokolwiek rodzaju błąd, niedokładność 
lub pominięcie w dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji i nie będzie się uważać, że 
jakiekolwiek podane przez Zamawiającego dane lub informacje nie są dokładne lub kompletne. 
Żadne dane lub informacje, otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego lub w inny sposób, 
nie zwolnią Wykonawcy od jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy. 

14. W przypadku wykorzystywania do sporządzenia dokumentacji własnych materiałów, Wykonawca 
odpowiada za ich odpowiedni dobór. Naruszenie powyższego obowiązku uprawnia 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, 
co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy na zasadach 
ogólnych. 

15. Jeżeli w trakcie wykonania umowy zaistnieje potrzeba dostarczenia przez Zamawiającego, 
znajdujących się w jego posiadaniu materiałów, Zamawiający umożliwi dostęp do tych 
materiałów. 

16. W toku przygotowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco 
konsultować jej treść z Zamawiającym oraz uwzględniać uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, 
choćby nie dotyczyły one wykrytych wad. 

 
§ 7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia oraz wykonać niezbędne 
badania i próby użytych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń, a wyniki 
przekazać Zamawiającemu przed ich wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposób, jeżeli 
taki jest określony w specyfikacji technicznej i innych dokumentach kontraktowych łącznie z 
atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z 
polską normą lub z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy 
oraz sporządzić inne niezbędne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.  

2. Zamawiający zobowiązany jest przedstawić swoje stanowisko co do akceptacji bądź jej braku w 
odniesieniu do zgłoszonych materiałów i urządzeń w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 
ich przez Wykonawcę. Nie zajęcie żadnego stanowiska przez Zamawiającego w terminie, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się za wyrażenie zgody (akceptację) na 
użycie zgłoszonych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń.  

3. Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy materiały i/lub urządzenia 
określone w dokumentacji projektowej powinny być zgodne z polskimi normami, warunkami 
technicznymi i obowiązującymi przepisami, co powinno zostać potwierdzone przez odpowiednie 
atesty i wyniki badań.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia (na bieżąco) dokumentów  
(w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem) dotyczących zakupu materiałów 
oraz odnośnych certyfikatów. Zamawiający ma prawo do regularnego kontrolowania jakości i 
stanu sprzętu i materiałów, zaś Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania 
Zamawiającemu wszystkich próbek materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z 
warunkami określonymi w umowie lub w załącznikach do umowy, Wykonawca usunie takie 
materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 

5. 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 
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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. 

6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów nie posiadających wymaganej 
deklaracji, certyfikatu, atestu bądź innego dokumentu, obligatoryjnego na podstawie przepisów 
prawa lub na podstawie umowy, Zamawiający, niezależnie od innych roszczeń, uprawniony jest 
do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do należytego wykonania umowy , a po jego 
bezskutecznym upływie uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu. 

 
§ 8. SIŁA WYŻSZA 

1. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i 
niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku najwyższej 
staranności stron, uznane za siłę wyższą przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

2. Wpływ pogody na wykonanie przedmiotu umowy, który należało wziąć pod uwagę podczas 
zawierania umowy nie będzie uznawany za okoliczności siły wyższej.  

3. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwają dłużej niż trzy tygodnie - strony podejmą decyzję, co do 
możliwości dalszej realizacji przedmiotu umowy, bądź jej zakończenia.  

4. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to wskutek zdarzeń siły wyżej. Jeśli w wyniku 
zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia robót objętych 
przedmiotem umowy, przed ich odbiorem częściowym lub końcowym przez Zamawiającego, 
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część lub całość robót, która uległa 
zniszczeniu.  

 
§ 9. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do uprawnień Zamawiającego należy:  
1) Przekazanie Wykonawcy projektów budowlanych i wykonawczych,  
2) Przekazanie Wykonawcy prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę,  
3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,  
4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
5) Dokonywanie odbioru poszczególnych rodzajów robót - w tym robót podlegających zakryciu w 
terminach i trybie ustalonych w niniejszej umowie,  
6) Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości wykonania i użycia właściwych 
materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w dokumentacji 
projektowej, harmonogramie realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy 
technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowiązujących przepisach 
dotyczących realizacji robót budowlanych.  
2. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy 
każdej osoby fizycznej lub prawnej, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych 
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest 
uznana przez Zamawiającego za niepożądaną.  
 

§ 10. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 
Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1. powołanie kierownika budowy,  
2. wykonanie na swój koszt wszelkich robót tymczasowych, umożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy; Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu zakres robót tymczasowych, 
które ma zamiar realizować, winien on uwzględnić uwagi przekazane mu przez Zamawiającego 
w zakresie robót tymczasowych, pozostając nadal odpowiedzialnym za te roboty,  

3. umożliwienie wykonywania czynności przez przedstawicieli organów władzy,  
4. protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy łącznie z 

wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy; teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany 
przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien 
utrzymywać wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je 
zajmuje; winien on w chwili ukończenia umowy, jeżeli wymaga tego Zamawiający, przywrócić 
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je do ich stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego zużycia; Wykonawca nie ma prawa 
do zapłaty za udoskonalenia będące rezultatem pracy wykonanej z jego własnej inicjatywy,  

5. uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z realizowaniem 
przedmiotu umowy, w tym wszelkich zezwoleń na pracę dla zatrudnianych przez Wykonawcę 
pracowników,  

6. uzyskanie we własnym zakresie wszelkich niezbędnych dokumentacji pomocniczych niezbędnych 
do realizacji założonego celu – w tym projektów branż wspomagających i rysunków 
warsztatowych,  

7. zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, 
w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności energii 
elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, jeśli występuje taka potrzeba; w wypadku 
wykorzystania przez Wykonawcę istniejących źródeł mediów, w tym wody i energii elektrycznej, 
winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń dostawcy lub właściwych organów władzy 
oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty,  

8. zawiadomienie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o ujawnionych przez Wykonawcę wadach 
usterkach w projekcie budowlanym i wykonawczym,  

9. zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu przed 
nastąpieniem tego faktu z właściwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawcę 
powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż obowiązany on będzie do odkrycia takich 
robót w zakresie niezbędnym do ich zbadania, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na 
własny koszt; Wykonawca zgłasza termin odbioru robót wymienionych w niniejszym ust. z 
trzydniowym wyprzedzeniem,  

10. uzyskanie zgody na własny koszt i ryzyko na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i 
chodników w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich 
kosztów z tym związanych,  

11. wykonanie we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przyległy do terenu 
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy oraz 
dokonanie stosownych uzgodnień i pokrycia kosztów takiej czasowej organizacji,  

12. wykonanie na własny koszt wszelkich niezbędnych oznakowań, wytyczeń i zabezpieczeń terenu 
budowy, bądź czasowej organizacji ruchu,  

13. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi 
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, 
protokołami odbiorów częściowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich 
dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym organom przy realizacji 
przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do 
użytkowania,  

14. bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich 
efektów w tym konserwacja wszelkich oznakowań; niewykonywanie powyższego upoważnia 
Zamawiającego do wykonania powyższych zabezpieczeń i konserwacji na koszt Wykonawcy,  

15. przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo w związku z 
realizacją przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkód powstałych w 
związku z realizacją przedmiotu umowy na innych nieruchomościach sąsiadujących; w 
przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie 
wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
wynikającego z niniejszej umowy; Wykonawca, na swoją odpowiedzialność i koszt winien podjąć 
wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez dobrą praktykę budowlaną oraz panujące 
okoliczności, aby chronić sąsiednie nieruchomości przed nadmiernym obciążeniem w związku z 
wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed 
wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości,  

16. zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz 
zatrudnianie pracowników posiadających wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego 
wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia bieżących uzgodnień z Zamawiającym; Wykonawca 
musi zatrudnić wystarczającą liczbę personelu i robotników, a każdy z nich winien posiadać 
odpowiednie kwalifikacje, aby zapewnić należyty postęp i zadowalające wykonanie robót.; 
Wykonawca winien bezzwłocznie zastąpić osoby wskazane przez Zamawiającego w piśmie 
podającym przyczyny wykluczenia poszczególnych osób,  

17. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy,  

18. koordynacja robót wszelkich podwykonawców, którym Wykonawca zleci część wykonania 
przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową,  

19. bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna odbywać się będzie na koszt Wykonawcy; 
Zamawiający ma prawo żądań inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji 
przedmiotu umowy, 
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20. utrzymywanie w czystości zaplecza budowy, dróg publicznych, chodników itp. Wykonawca 
ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją, strażą miejską i innymi służbami 
publicznymi; w przypadku nie wywiązywania się z tego obowiązku przez Wykonawcę 
Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe obowiązki innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć 
Wykonawcę, 

21. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska 
na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy, z uwzględnieniem 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu całkowicie 
zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego; ewentualne kary związane z 
zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w 
związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi 
Wykonawca; Wykonawca ponosi również wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone, 
podczas wykonywania przedmiotu umowy, własnym działaniem, osobom trzecim na placu 
budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od 
odpowiedzialności Zamawiającego,  

22. wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poż, zgodnie z opracowanym 
przez Wykonawcę Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, a zwłaszcza obowiązany jest 
zapewnić aktualne badania lekarskie pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP dla nich, właściwe przechowywanie materiałów i 
urządzeń, prawidłowe wykonywanie konstrukcji, rusztowań, itp., zapewnić używanie przez 
pracowników ubrań ochronnych i identyfikatorów imiennych,  

23. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez 
polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony 
personel Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien być zawsze 
dostępny dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego lub innych osób uprawnionych do tego na 
mocy polskiego prawa budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzeń w kolejności ich 
występowania tak, aby można było na podstawie tych zapisów otworzyć przebieg realizacji 
robót; Wykonawca winien, we właściwym czasie zapewnić sporządzenie wykazów odnoszących 
się do robót, usług i dostaw, które nie mogą być zmierzone czy sprawdzone po ich zakończeniu,  

24. w przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiórkowe, materiały i przedmioty pozyskane 
podczas tych robót, które nie są przeznaczone do recyklingu, ponownego użycia przez 
Zamawiającego lub wbudowania stają się własnością Wykonawcy; Wykonawca na swój koszt 
usunie z placu budowy gruz i inne materiały rozbiórkowe oraz śmieci i odpady; przyjmuje się, że 
Wykonawca zawarł w swoich cenach jednostkowych wszystkie koszty wiązane z transportem, 
recyklingiem i składowaniem gruzu, śmieci i innych odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami,  

25. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot 
umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego,  

26. uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniach na użytkowanie obiektów w oparciu o odrębnie 
udzielone Wykonawcy pełnomocnictwo,  

27. stosowanie zasad wynikających z aktualnych wytycznych promocji WFOŚiGW w Katowicach  
 

§ 11. ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM 
1. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą 

Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego z 
zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Wynagrodzenie za roboty wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje 
Wykonawcy po złożeniu potwierdzenia dokonania przelewu na rzecz podwykonawcy za 
wykonane roboty.  

3. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 
143d ustawy, za wyjątkiem art. 143 a  ust. 1 pkt 2) PZP. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest 
obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z 
przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w 
zawartej umowie.  

5. Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami;  
a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni od dnia doręczenia faktury,  
b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te 

określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,  
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c) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być 
bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą, 

d) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być 
zgodny z wymogami określonymi w SIWZ.  

e) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z 
odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 
dalszych podwykonawców. 

f) kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż kwota ujęta w niniejszej umowie, 
6. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia 

do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt 
umowy za zaakceptowany.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 
dni od dnia ich zawarcia.  

8. Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w pkt. 4). jeżeli wartość zawartych 
umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 0,5% 
wartości inwestycji i 1000,00  zł.  

9. W przypadku odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawca Wykonawca jest zobowiązany do informować o każdym takim przypadku 
przedkładając poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy, rozwiązaniu umowy. 

10. Za działania lub zaniechania podwykonawców oraz dalszych podwykonawców Wykonawca 
odpowiada jak za działania własne 

 
§ 12. PRZERWA W WYKONYWANIU ROBÓT 

Wykonawca zobowiązuje się do przerwania prac związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy i 
odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne w 
związku z decyzjami uprawnionych organów bądź stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
znajdującymi poparcie w odrębnych przepisach.  
 

§ 13. WYNAGRODZENIE 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ....................................... złotych 
(słownie: ...................................................................................), w tym kwota 
netto wynosi ........................................ złotych (słownie: 
.........................................................................................). Wynagrodzenie 
Wykonawcy jest równe wartości umowy i płatne na konto Wykonawcy nr: 
………………………………………… 

2. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy współfinansowane jest  przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach działania OA 2.1. pt. „Wdrażanie programów lub 
projektów zwiększających efektywność energetyczną, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub 
alternatywnych źródeł energii”. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę i utraty w całości lub 
części środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Zamawiający 
jest uprawniony do dochodzenia zapłaty powstałej z tego tytułu szkody wobec Wykonawcy. 

1. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli 
wykonał roboty dodatkowe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie. 
Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu w 
całości wyczerpuje jego roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu należytego wykonania 
przedmiotu umowy.  

2. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby suma wynagrodzeń 
ustalona za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia 
przepadającego za ten zakres w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej 
zapłaty Podwykonawcom. 

 
§ 14. ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy zostanie zrealizowana wyłącznie jednorazowo na 
podstawie faktury, wystawianej po odbiorze całości robót. Do faktury Wykonawca dołączy 
protokół odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem nie przyjęcia 
faktury, z zastrzeżeniem ust. 4. Nie przewiduje się płatności częściowych. 

2. Zapłata należności za fakturę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 
wykonanych robót.  
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3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia 
swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez 
takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej 
umowy. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w treści faktur wzmianki o zakazie 
przelewu wierzytelności. Brak wzmianki w treści faktury o zakazie przelewu wierzytelności 
skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5000,00  
złotych za każde naruszenie. 

4. W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru, podstawę 
do wystawienia faktur stanowić będą protokół odbioru wraz z protokółem stwierdzającym 
usunięcie stwierdzonych wad.  

5. Wynagrodzenie z niniejszej umowy płatne będzie przelewem, w terminie 30 dni od daty 
przyjęcia faktury przez Zamawiającego, na konto podane przez Wykonawcę na fakturze. Datą 
zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać na każdej fakturze dodatkowe dane: a mianowicie 
dane dotyczące numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy. W razie braku tych danych 
faktury nie będą stanowiły podstawy do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia.  

 
§ 15. DODATKOWE WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA 

PODWYKONAWCY 
1. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom  

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 1 
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Za czas wstrzymania płatności Wykonawca nie ma prawa 
naliczania odsetek za opóźnienie i przyjmuje, że wstrzymanie płatności z tego powodu 
następuje z winy Wykonawcy. 

3. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek 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.  

4. Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 3 zwróci się do Wykonawcy aby 
ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązań wobec 
podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą;  
1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2) 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  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

5. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że z chwilą dokonania płatności bezpośredniej na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wierzytelność stwierdzona fakturą Wykonawcy 
wygasa do wysokości dokonanej zapłaty bezpośredniej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

6. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości, płatności dokonane przez Zamawiającego w żadnym przypadku nie 
wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za wady/usterki przedmiotu 
umowy 

 
§ 16. ODBIÓR ROBÓT 

1. Podstawę dokonania odbioru stanowi będzie wpis Wykonawcy do Dziennika budowy o gotowości 
do odbioru, potwierdzony przez Inspektora nadzoru. O gotowości do odbioru Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego na piśmie, po uzyskaniu potwierdzenia, o którym mowa wyżej.  

2. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu, którego 
odbiór dotyczy, a w szczególności: dokumentację powykonawczą, protokoły odbiorów 
technicznych, świadectwa kontroli jakości, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa 
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dopuszczeń oraz powykonawcze operaty geodezyjne poszczególnych elementów/etapów robót, 
oraz inne wymagane przez umowę i obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

3. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
także przedłożyć Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów.  

4. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentów, o których mowa w ust 

5. Odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego i podpisanego przez 
przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego. O przystąpieniu do czynności odbiorczych 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z 3-dniowym wyprzedzeniem.  

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemożliwych do usunięcia, lub 
wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, sztuką 
budowlaną i polskimi normami bądź innymi normami obowiązującymi w miejscu wykonania 
przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu odbioru oraz określi w 
protokole powód nieodebrania przedmiotu odbioru.  

7. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadających się do usunięcia lub nieistotnych wad 
przedmiotu odbioru, protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót, 
określenie wad oraz ustalony przez strony termin ich usunięcia.  

8. Odbiór robót uważa się za dokonany z chwilą, stwierdzonego protokolarnie, usunięcia wad, 
wyszczególnionych przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za datę zakończenia 
przedmiotu umowy lub jego elementu uznana będzie data zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia robót poprawkowych poprzez wpis do Dziennika Budowy potwierdzony przez 
Inspektora nadzoru.  

9. Szczegółowe zasady odbioru określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

 
§ 17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpóźniej w dniu podpisania 
niniejszej umowy, stosowne zabezpieczenie w formie :…………………., w wysokości stanowiącej 
………..% wynagrodzenia umownego określonego w § 13 ust. 1 umowy, tj. w kwocie 
………………………… zł.  

2. Część, wynosząca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancję zgodnego z umową 
wykonania robót. Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 30 dni po dacie 
odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Pozostała część, wynosząca 30% 
wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi 
za wady i ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady.  

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty 
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z 
oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób następujący:  
1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego i usunięciu 
ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba że Zamawiający będzie 
zaspakajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w 
okresie rękojmi i zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba że Zamawiający 
będzie zaspakajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia.  

5. Zwrot zabezpieczenia będzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca 
dołączy odpowiednio kopię protokołu odbioru i protokołu potwierdzającego usunięcie wad 
stwierdzonych w czasie odbioru końcowego w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1, bądź 
kopię protokołu stwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi w przypadku, o 
którym mowa w ust. 4 pkt. 2.  

6. Jeżeli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy będzie przedłużony 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam 
okres, o jaki wydłużony został termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający 
przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia winien być przedłożony Zamawiającemu w 
terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedłużającego termin zakończenia 
robót.  
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7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie terminu ważności 
zabezpieczenia, zgodnie z ust. 6 w określonym tam terminie, Zamawiający będzie uprawniony 
do pobrania całości złożonego zabezpieczenie jako kaucja na zabezpieczenie roszczeń 
zamawiającego do momentu wskazanego w ust.4 powyżej lub do złożenia nowego zgodnego z 
umową i PZP zabezpieczenia.  

 
§ 18. UBEZPIECZENIA 

1. Ubezpieczenia budowy w zakresie całości robót dokonuje Wykonawca. Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu na dowód tego kopię polisy obejmującą pełny zakres niniejszej umowy.  

2. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt:  
1) swoich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie 

następstw nieszczęśliwych wypadków,  
2) swoje mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki 

transportowe, inne rzeczy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w tym zakresie.  
3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oryginały polis ubezpieczeniowych, o 

których mowa w ust. 1 i 2 wraz z warunkami ubezpieczenia oraz dowodem uiszczenia składki w 
dniu podpisania umowy oraz przedstawiać do wglądu Zamawiającemu oryginały dowodów wpłat 
na powyższe polisy za cały okres obowiązywania umowy. Kopie polis ubezpieczeniowych oraz 
dowodów wpłat na założenie i utrzymywanie polis w okresie obowiązywania umowy, zostaną 
potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem i dołączone jako załącznik do umowy.  

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby i podmioty trzecie nie będą dochodzić od 
Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z wykonywaniem robót przez 
Wykonawcę lub działających na jego zlecenie Podwykonawców. W przypadku wystąpienia do 
Zamawiającego przez osobę lub podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w 
związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, Wykonawca 
zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu Wykonawca 
zobowiązuje się przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego oraz 
niezwłocznie naprawić słuszną szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z 
roszczeniem osoby lub podmiotu trzeciego. 

5. Niezależnie od innych środków przewidzianych w umowie, w przypadku opóźnienia w wykonaniu 
zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia OC oraz dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, Zamawiający: 
a) ma prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia lub uiszczenia składki ubezpieczeniowej na 

wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę 
upoważniając zamawiającego do dokonania tej czynności w jego imieniu albo 

b) będzie miał prawo odstąpić od umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego, 7 
dniowego terminu do przedstawienia ww. dokumentów z zastrzeżeniem, że w razie jego 
bezskutecznego upływu odstąpi od umowy; w takim przypadku Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną o której mowa w § 20 umowy. 

 
§ 19. RĘKOJMIA i GWARANCJA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji, jeżeli 
wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane 
niezgodnie z umową.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy na okres 
wskazany w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy 

3. Zamawiający, może żądać usunięcia wad lub obniżenia wynagrodzenia, a w przypadkach 
określonych w umowie oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego odstąpić od niniejszej 
umowy.  

4. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji  może on żądać od 
Wykonawcy naprawienia na zasadach ogólnych szkody, jakiej doznał z powodu istnienia wady 
przedmiotu umowy, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie 
odpowiada.  

5. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie 
określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin 
przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.  

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rękojmi  wad przedmiotu umowy 
Zamawiający może żądać ich usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Usunięcie 
wad stwierdza się protokolarnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

7. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę lub nieusunięcia ich w terminie wyznaczonym, 
Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując 
jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających.  

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rękojmi wad istotnych przedmiotu umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do 
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usunięcia wad. Istotność wady zachodzi w razie niemożności używania albo znacznego 
ograniczenia możliwości używania całości lub części przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  

9. W razie ujawnienia wad Zamawiający może z tytułu rękojmi obniżyć należne Wykonawcy 
wynagrodzenie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia, o ile Wykonawca w 
wyznaczonym terminie wad nie usunie.  

10. Obniżenie wynagrodzenia w przypadku określonym w ust. 9, następuje w takim stosunku, w 
jakim wartość przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartości przedmiotu umowy z wadami. 
Jeżeli Wykonawca otrzymał już w całości należne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia 
istnienia wad, Zamawiający jest uprawniony do żądania jego zwrotu w takiej części, w jakiej 
wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi na istnienie wad.  

11. Drobne naprawy przedmiotu umowy mogą być wykonywane przez Zamawiającego lub przez 
osobę przez niego wyznaczoną na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go 
o tym, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi.  

12. Wykonawca jest zobowiązany przejąć obowiązki z tytułu rękojmi  udzielonej przez Wykonawcę 
obiektu na zakres robót, który ingeruje we wcześniej wykonane elementy budowlane i 
instalacje. W zakresie robót budowlanych przejęcie rękojmi dotyczy między innymi 
następujących elementów: konstrukcja wsporcza, instalacja fotowoltaiczna, instalacja 
elektryczna, system sterowania.   

13. 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 Przez środki 
należy rozumieć wszystko co jest niezbędne dla usunięcia wykrytej wady, w szczególności 
surowce, materiały, elementy, w tym części składowe oraz przynależności przedmiotu umowy. 
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. 

14. Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z rękojmi udzielonej przez Wykonawcę 
mogą być przez Zamawiającego egzekwowane także na podstawie umowy, bez legitymowania 
się jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji. 

15. Gwarancja wystawiona przez Podwykonawcę lub producenta jako jej beneficjenta winna 
wskazywać Zamawiającego. Najpóźniej wraz z protokołem odbioru końcowego Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu oryginał kart gwarancyjnych. 

 
§ 20. KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony mogą 
naliczać kary umowne według zasad określonych w niniejszej umowie.  

Lp. Wykaz niezgodności i spostrzeżeń 

Poziom 
kary  
1=500   
zł 2=1000 
zł 3=1500 
zł 

BHP 

1 

nieużywanie środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych na terenie całego zakładu 
(za wyjątkiem części administracyjnej), środków chroniących przed upadkiem z wysokości, 
środków ochrony słuchu, masek p/pyłowych w miejscach gdzie zostało to określone 
stosownymi znakami i innych wymaganych środków ochrony indywidualnej 

2 

2 
przystąpienie do pracy bez wymaganych dokumentów lub z nieważnymi dokumentami takimi 
jak polecenie wykonania pracy lub zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod 
względem pożarowym 

3 

3 
prowadzenie prac bez opracowania planu bioz, w przypadku konieczności sporządzenia 
takiego planu 3 

4 pozostawienie bez dozoru przyłączonych do sieci urządzeń elektrycznych  1 

5 opuszczenie miejsca pracy przez kierującego zespołem lub nadzorującego bez przerwania 
pracy i wyprowadzenia pracowników z miejsca wykonywania pracy  3 

6 nie poinformowanie, do końca zmiany roboczej, o zdarzeniu wypadkowym, które wystąpiło 
podczas wykonywania prac dla zamawiającego  3 
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7 
zastawienie dojść do tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń 
elektrycznych 1 

8 przechowywanie odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu 1 

9 
przebywanie na terenie budowy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających oraz wnoszenie na teren budowy 
napojów alkoholowych 

3 

10 palenie tytoniu w pomieszczeniach Zamawiającego (poza wyznaczonymi do tego celu 
miejscami) 1 

11 używanie urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi bez ważnych badań 2 
12 używanie narzędzi i urządzeń niesprawnych technicznie 2 

13 prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży gazowych w sposób powodujący lub 
mogący spowodować ich uszkodzenie 2 

14 montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem 
indywidualnym 

3 

15 montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nie posiadających uprawnień  1 

16 
zastosowanie niesprawnych technicznie elementów rusztowania (skorodowanych, z 
widocznymi pęknięciami lub uszkodzonych mechanicznie) 2 

17 brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia protokołu odbioru 
technicznego rusztowania 2 

18 
brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu określającej wykonawcę montażu z imienia i 
nazwiska, numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie pomostów i 
konstrukcji rusztowania 

2 

19 brak zastosowania odpowiednich złączy przy łączeniu przewodów spawalniczych 1 
20 pozostawienie włączonych spawarek bez nadzoru 1 
21 nieprawidłowe podłączenie przewodu powrotnego-spawalniczego 1 

PPOŻ. 

22 używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem 3 

23 gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów 
palnych pod ścianami budynków 1 

24 

przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od linii kablowych o 
napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających 
instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów 
elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V 

1 

25 dokonanie samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji gazowych lub 
elektrycznych, budowanie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej 3 

26 
blokowanie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania instalacji 
gaśniczych lub oddymiających; blokowanie dostępu do podwórka technicznego 
Zamawiającego 

2 

27 używanie butli z gazami technicznymi do wykonywania prac niebezpiecznych pod względem 
pożarowym bez umieszczenia ich na wózkach jezdnych 2 

28 wyposażenie stanowiska prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w 
niesprawny sprzęt gaśniczy  2 

29 brak podręcznego sprzętu gaśniczego w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod 
względem pożarowym 2 

30 używanie sprzętu gaśniczego zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem 3 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

31 zanieczyszczenie gleby i powierzchni ziemi szkodliwymi substancjami oraz substancjami i 
preparatami niebezpiecznymi (m.in. oleje, smary, farby)  3 

32 gromadzenie materiałów przewidzianych do wykonywania robót i powstałych odpadów w 
miejscach do tego celu nie przeznaczonych 2 

33 zanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia 3 
34 wykonywanie czynności powodujących niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby                                                                                                                                                            2 

35 wprowadzenie do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych lub substancji i preparatów 
niebezpiecznych 

3 

36 spalanie jakichkolwiek odpadów  3 

37 pozostawienie nie zabezpieczonych substancji i preparatów niebezpiecznych, pojemników z 
takimi substancjami i pojemników po tych substancjach  3 

38 Przechowywanie substancji i preparatów niebezpiecznych w pomieszczeniach do tego nie 3 
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2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 

przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% 

wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 w razie odstąpienia przez Zamawiającego od 
niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 13 ust. 1, w razie odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które winę ponosi Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie w 
wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, określonego w § 
13 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie w 
usunięciu zgłoszonych wad w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, określonego w § 13 
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej również w 
następujących wypadkach i wysokości:  

1) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej 
zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 13 ust. 1 umowy,  

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy  

3) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy  

4) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 
umowy  

8. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w ciągu 
14 dni od wystawienia przez zamawiającego noty obciążeniowej. 

9. Kary umowne mogą być kumulowane tzn. Wykonawca dokonujący naruszenia skutkującego 
obowiązkiem zapłaty kary umownej jest zobowiązany do zapłaty tejże kary umownej za 
każde oraz każdorazowe naruszenie. W przypadku nie usunięcia wad w terminie 
dodatkowym, w/w kary ulegają podwojeniu. Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie 
od umowy z jakichkolwiek przyczyn nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary 
umownej czy też odszkodowania uzupełniającego. Gdyby zastrzeżona kara umowna nie 
pokryła całości szkody, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia zapłaty 
odszkodowania uzupełniającego. 

10. 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. 

11. 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. 

12. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego 
związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przez 
Wykonawcę, Wykonawca Zamawiającego zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu 
lub wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze, chyba że roszczenia uznane zostały 
za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sądu lub sądu polubownego. 

przeznaczonych bez pisemnej zgody zamawiającego 
39 używanie substancji i preparatów niebezpiecznych bez ważnych kart charakterystyk 3 

40 używanie nie oryginalnych pojemników do przechowywania substancji i preparatów 
niebezpiecznych 2 

OGÓLNE 

41 nie posiadanie stosownych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy 
samochodowe, maszyny robocze, w tym np. wózki jezdniowe z napędem silnikowym 3 

41 dokonanie zaboru, kradzieży materiału, sprzętu, urządzeń itp., będących własnością 
zamawiającego 3 



Załącznik nr 8 do SIWZ 

Strona 19 z 20 

13. W przypadku gdy Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy lub wykonuje 
przedmiot Umowy w sposób nienależyty, Zamawiający może powierzyć wedle swojego 
uznania całość lub część świadczeń realizowanych przez Wykonawcę osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez konieczności uzyskania upoważnienia 
sądowego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego, nie 
krótszego niż 14 dni na usunięcie stanu niezgodnego z umową/prawem, do czego niniejszym 
Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego. 

 
§ 21. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo oświadczenie o wszczęciu 

postępowania naprawczego przez Wykonawcę, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami 
Prawa upadłościowego i naprawczego,  

2) wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy (w przypadku 
spółek prawa handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych prowadzących działalność 
gospodarczą) lub podjęte zostaną przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną czynności 
bezpośrednio zmierzające do zakończenia działalności w inny sposób,  

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
4) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od 

przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich bez 
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,  

5) Wykonawca nie będzie realizował robót w sposób ciągły przez okres kolejnych 7 dni, jeżeli 
powyższe nie wynika z harmonogramu robót,  

6) Wykonawca opóźni z przyczyn leżących po jego stronie terminy wykonania robót w stosunku 
do terminów określonych w harmonogramie robót o więcej niż 7 dni,  

7) Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z umową lub też nienależycie będzie 
wykonywał swoje zobowiązania umowne, 

8) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z wykonywaniem robót, że wątpliwym jest ich 
terminowe zakończenie Zamawiający poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem 
Zamawiającego należy podjąć działania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. 
Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w zakreślonym przez niego terminie 
Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Wykonawcy.  

3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu 
umowy lub jego części ponad 20 dni w stosunku do terminów przewidzianych w niniejszej 
umowie lub harmonogramie robót, Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania 
terminów dodatkowych.  

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z 
projektem, przepisami technicznymi bądź innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczyć mu w 
tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie, od umowy odstąpić z 
przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.  

5. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi go, iż na 
skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

6. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności czynności, z podaniem przyczyny odstąpienia. Określony w umowie katalog 
przesłanek odstąpienia od umowy nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości odstąpienia od 
umowy w oparciu o przepisy prawa. 

7. W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązania 
umowy za porozumieniem, Strony obciążają następujące obowiązki:  

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień, w 
którym umowa przestała obowiązywać. W powyższym protokole strony przedłożą 
zestawienie swoich wzajemnych roszczeń,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie 
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie 
od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń , które nie mogą być 
wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
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4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych przy realizacji 
przedmiotu umowy oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

 
§ 22. SPORY 

Wszelkie spory jakie mogą powstać pomiędzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy 
poddane zostają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje 

nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku nieważności lub 
bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, strony zobowiązują się podjąć 
negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia 
niniejszej umowy innym ważnym postanowieniem, mającym podobne konsekwencje 
ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje to zmiany istotnych warunków 
niniejszej umowy.  

2. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia, za zgodą Wykonawcy, wszelkich praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca może odmówić 
takiej zgody tylko z ważnego powodu.  

3. Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności - bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy.  

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umową winny być sporządzane na piśmie pod 
rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem odbioru, 
pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na poniżej wskazane 
adresy:  

- Zamawiający:  
- Wykonawca:…………………….,………….., tel.……………, fax ………., e-mail: ………………...  
5. Zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla swej 

ważności formy pisemnej.  
6. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.  
7. Wszelkie uprawnienia przysługujące nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogą być 

wykonywane przez Zamawiającego chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią 
inaczej.  

8. W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiędzy stronami stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego, przepisy budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

9. Niniejsza umowa wraz z załącznikami oraz dokumenty w niej powołane stanowią całość 
porozumienia pomiędzy stronami w przedmiocie wykonania robót nią objętych. Dokumenty z 
przetargu i negocjacji stron obowiązują w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z niniejsza 
umową.  

10. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach w języku polskim. Strony otrzymują po 
1 egzemplarzu niniejszej umowy.  

 
 
 
 
Wykaz załączników:  
 
1) oferta Wykonawcy,  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  
3) dokumentacja projektowa,  
 
 
ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 
 
 
 
  
 


