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         Załącznik nr 8 
 

UMOWA  
O ZAPROJEKTOWANIE  i WYKONANIE, INSTALACJI 

WYSOKOCIŚNIENIOWEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI 
TECHNOLOGIĘ 

 
zawarta w dniu ……………….., w Rudzie Śląskiej pomiędzy:  
 
Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-
706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w  Gliwicach, Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000264786,  
NIP: 641-238-03-11, REGON: 240389503,  kapitał zakładowy: ………………….. zł 
reprezentowana przez: 
 
………………………………………. 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
 
 
……………………………………. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  
 
Na podstawie przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. 
zm.), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

zaprojektowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i budowę w zakresie określonym 
programem funkcjonalno–użytkowym.  

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowi oferta Wykonawcy i Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiące łącznie załącznik nr 1 do umowy. 

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
a) Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla instalacji 

wysokociśnieniowej do mycia powierzchni twardych. 
b) Wykonanie instalacji wysokociśnieniowej do mycia powierzchni twardych 

wraz z urządzeniami uzupełniającymi technologię  
 

§ 2 
DEFINICJE 

1. Dokumentacja budowlano-wykonawcza – oznacza obliczenia, kosztorysy,  
rysunki i modele instrukcje obsługi i konserwacji, oraz wszelkie inne dokumenty 
o charakterze technicznym, składające się na spójną całość, które opisują w 
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sposób szczegółowy sposób wykonania instalacji wysokociśnieniowej wraz z 
urządzeniami uzupełniającymi technologię.   

2. Umowa z Generalnym Wykonawcą lub zamiennie umowa na GW – umowa o 
wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z wymaganiami prawa 
polskiego i według procedur FIDIC - Warunki Kontraktowe dla Budowy dla 
Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego – 4. 
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, (tłumaczenie 1. wydania FIDIC 
1999). Na dzień zawarcia niniejszej umowy roboty budowlano-montażowe 
prowadzone będą na podstawie umowy Nr PW:-10/2009 z dnia 19 kwietnia 2010 
roku zawartej z konsorcjum, w skład którego wchodzą POLIMEX – Mostostal 
Spółka Akcyjna w Warszawie oraz „MASTER” Emil Borys Spółka jawna w 
Wysokich Mazowieckich (dalej umowa GW). 

3. Generalny Wykonawca  (lub zamiennie GW) – przedsiębiorca(y) będący stroną 
umowy na GW oraz jego podwykonawcy. 

4. Umowa z Inżynierem Kontraktu lub zamiennie umowa na IK – umowa o 
świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Przedsięwzięcia obejmującego 
zaprojektowanie, budowę oraz oddanie do użytku „Parku Wodnego – 
pływackiego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w Dolinie 
Kłodnicy”.  

5. Inżynier Kontraktu (lub zamiennie IK) przedsiębiorca(y) będący stroną umowy 
na IK oraz jego podwykonawcy. Na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Usługi IK były prowadzone na podstawie umowy  z 
zawartej z Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

6. Usługi – wszelkie czynności, które winny zostać wykonane przez Wykonawcę 
stosownie do Umowy. 

7. Umowa – oznacza niniejszą umowę wraz ze wszelkimi załącznikami 
traktowanymi jako integralną jej część, 

8. Priorytet wady – określa wagę wady w ocenie Zamawiającego dla 
funkcjonowania instalacji wysokociśnieniowej, 

9. Siła wyższa – została zdefiniowana w § 17 Umowy (Siła Wyższa). 
Z wyjątkiem przypadków, kiedy z kontekstu wynika inaczej, w Umowie: 

• słowa wskazujące na jeden rodzaj, obejmują wszystkie rodzaje gramatyczne, 
• słowa wskazujące na liczbę pojedynczą, obejmują także liczbę mnogą i 

odwrotnie, 
• postanowienia obejmujące słowa: „uzgodnić”, „uzgodniony” i „uzgodnienie” 

wymagają zachowania formy pisemnej, 
• „pisemne” lub „na piśmie” oznacza zapis ręczny, maszynowy, druk, zapis 

elektroniczny wraz z powstałym zapisem trwałym, co nie uchybia 
bezwzględnie obowiązującym w tym zakresie przepisom Prawa.  

 
§ 3 

Oświadczenia Stron 
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że terminowe i prawidłowe wykonanie 

Umowy ma nadzwyczaj istotne znaczenie z punktu widzenia prowadzonej przez 
Zamawiającego działalności gospodarczej. 
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2. Wykonawca oświadcza, iż wnikliwie i szczegółowo zapoznał się z Umową z 
Generalnym Wykonawcą, projektem budowlanym i wykonawczym, terenem 
budowy, w którym prowadzone są roboty oraz mają być świadczone Usługi 
oraz uzyskał od Zamawiającego wszelkie wyjaśnienia we wszystkich  kwestiach 
mających związek z wykonaniem Umowy i w związku z tym nie wnosi żadnych 
zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do uwzględnienia pozyskanych informacji w 
procesie realizacji Umowy, dodając, że zna wysokie oczekiwania Zamawiającego 
co do jakości i terminowości prac i zapewnia, że przy wykonywaniu Umowy 
dołoży najwyższej możliwej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego 
charakteru świadczonych usług. 

3. Wykonawca zapewnia, że jako przedsiębiorca posiada właściwe i szerokie 
doświadczenie w zaprojektowaniu i realizacji inwestycji o podobnym 
charakterze, wielkości i standardach.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada płynność finansową, umożliwiającą mu 
terminowe wykonanie zobowiązań umownych, a także posiada kapitał 
obrotowy oraz potencjał niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie toczy się wobec niego jakiekolwiek postępowanie 
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, zobowiązuje się do natychmiastowego, nie później niż w terminie 2 
dni od powzięcia wiadomości w tym zakresie,  poinformowania Zamawiającego 
o wszczęciu takiego postępowania.  

6. 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. 

7. Wykonawca zapewnia, że wszelkie informacje udzielone przez niego, względnie 
przez osoby, którymi Wykonawca się posługiwał w związku z przygotowaniem, 
podpisaniem i wykonaniem Umowy były w momencie ich udzielania, są nadal i 
będą kompletne i dokładne we wszystkich aspektach i nie istnieją też żadne 
fakty ani okoliczności, które czyniłyby te informacje nieprawdziwymi, 
niedokładnymi lub mylącymi w jakichkolwiek sposób. 

8. Wykonawca gwarantuje, że we wszystkich sprawach dotyczących wykonania 
przedmiotu Umowy będzie przestrzegał przepisów Prawa i przekazywał 
wszystkie zawiadomienia. 

9. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot Umowy przy pomocy osób 
posiadających stosowne przewidziane przepisami prawa uprawnienia, 
kwalifikacje itp.  pozwalające na prawidłową realizację  przedmiotu umowy 
oraz jest świadomy nałożonych na niego obowiązków wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa.  

10. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy 
z Zamawiającym oraz przestrzegania jego wytycznych, wskazówek itp.. 

11. Wykonawca zapozna przed rozpoczęciem świadczenia Usług zarówno swoich   
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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 umowy.  

 
§ 4 

Termin realizacji 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji budowlano-

wykonawczej w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, a instalacji 
wysokociśnieniowej wraz z urządzeniami uzupełniającymi technologię                      
w terminie do dnia 2 (dwóch) miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i uzgodnienie z Generalnym 
Wykonawcą szczegółowego harmonogramu wykonawczego ( w 2 egz. )                         
i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 
zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenie 
Zamawiającego co do przedstawionego harmonogramu wykonawczego. Z 
chwilą zatwierdzenia harmonogram wykonawczy staje się integralną częścią 
umowy.  

3. W przypadku zwłoki w rozpoczęciu prac spowodowanej przez Zamawiającego 
lub przerwania prac z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin 
określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem innych dalej idących 
roszczeń  ulega przesunięciu o czas trwania zwłoki lub przerwy w pracach. 
 

§ 5 
Dokumentacja budowlano – wykonawcza  

1. Program funkcjonalno-użytkowy dla świadczeń polegających na 
zaprojektowaniu dostawie i wykonaniu instalacji wysokociśnieniowej w  
obiekcie Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej stanowi 
załącznik nr 2 do umowy. Postanowienia programu stanowią podstawę do 
opracowania przez Wykonawcę dokumentacji budowlano – wykonawczej. 

2. Dokumentację budowlano – wykonawczą należy złożyć w 2 egz. na nośniku 
elektronicznym w formacie: PDF (edytowalny) i DWG a także  w postaci  
papierowej w 4 egz. 

3. Wykonawca dołączy do Dokumentacji budowlano – wykonawczej 
oświadczenie,  że  została wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, i  że została 
wykonana  zgodnie z projektem wykonawczym GW oraz, że jest w stanie 
kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja 
budowlano-wykonawcza będzie wzajemnie skoordynowana technicznie                         
z pozostałymi branżami w szczególności w zakresie branży architektonicznej 
oraz konstrukcyjnej i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Wszystkie uzgodnienia projektowe Wykonawca zobowiązany jest dokonać                              
koordynatorem prac projektowych wskazanym przez Zamawiającego. 
Dokumentacja budowlano – wykonawcza zawierać będzie wszelkie wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń i uzgodnień rozwiązań projektowych w zakresie 
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wynikającym z przepisów, a także opis opracowań i dokumentacji składających 
się na komplet przedmiotu umowy.  

4. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 
Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą 
mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

5. Dokumentacja określać będzie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 
zastosowanych wyrobów które spełniają parametry przewidziane                                   
w dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia konkurencyjności przy 
zamawianiu tych wyrobów. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego, przez który 
należy rozumieć wykonanie obowiązków określonych przez przepisy prawa, w 
szczególności poprzez wizytowanie realizowanej na podstawie dokumentacji 
budowlano – wykonawczej inwestycji na każde wezwanie Zamawiającego.                    
W ramach nadzoru autorskiego i wynagrodzenia umownego, mieści się również 
wykonywanie opracowań zastępczych, uzupełnień, aktualizacji, rysunków itp. 
niezbędnych do prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji. 

7. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) czuwania w toku realizacji prac budowlanych nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją budowlano – 
wykonawczą .  

b) uzupełnienia dokumentacji oraz wyjaśnienia wykonawcy prac budowlanych 
wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji tych prac, 

c) udziału w naradach technicznych; przyjmuje się, że liczba pobytów 
projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb 
określonych każdorazowo przez Zamawiającego, lub przez występującego w 
jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez 
kierownika budowy, 

d) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części prac budowlanych oraz 
odbiorze końcowym zadania. 

 
§ 6. 

Prawa i obowiązki stron 
1. 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.  

2. 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. 

3. Strony oświadczają, iż wszystko co zostanie dostarczone lub opłacone przez 
Zamawiającego w celu wykorzystania przez Wykonawcę, zostanie własnością 
Zamawiającego i zostanie oznakowane jako takie. Kiedy Usługi zostaną 
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zakończone lub przerwane Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz tego, 
co pozostało nie zużyte przy wykonywaniu Usług i dostarczy te rzeczy 
(materiały) według wskazówek Zamawiającego w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 8 ust. 1.  

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przed przystąpieniem do wykonania 
umowy zobowiązany jest do pozyskania wszelkich informacji oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego realizowania Usług oraz do szczegółowego 
zapoznania się z Dziennikiem Budowy oraz protokołami, notatkami oraz innymi 
dokumentami związanymi z pracami, jak także dokonać wizji lokalnej na terenie 
budowy celem ustalenia stanu zaawansowania prac oraz intensywności ich 
prowadzenia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się                              
z harmonogramem robót obowiązującym Generalnego Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z GW bezkolizyjne wykonanie Usług 
oraz uzgodnić dokumentację budowlano-wykonawczą z projektem 
wykonawczym opracowanym przez GW. 

6. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy zostanie wykonany w taki sposób, 
że jego używanie nie będzie narażało obiektu budowlanego, materiałów 
wykończeniowych i wyposażenia na uszkodzenia, pogorszenie jakości, ich 
zużycie (jak np. wymywanie fugi, ścieranie powierzchni, odbarwienia 
powierzchni i inne). Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności jeśli 
wykaże, ze przyczyną uszkodzeń obiektu budowlanego, w tym jego materiałów 
wykończeniowych jest niewłaściwa jakość materiałów lub ich niewłaściwy 
montaż. 

7. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić 
możliwość korzystania z energii elektrycznej, zabezpieczyć dostawę wody dla 
potrzeb realizacji Usług poprzez zawarcie odrębnych umów lub zorganizowanie 
dostaw mediów na własny koszt i ryzyko. Wykonawca we własnym zakresie 
dokona odrębnych uzgodnień z Zamawiającym oraz firmami działającymi na 
terenie budowy w zakresie przyłączy oraz odpłatności za inne użyte do budowy 
media i środki techniczno – organizacyjne.  

8. 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 Usług, w wypadku gdy będą wykonywane 
przez osoby spożywające alkohol lub inne środki odurzające i będą pod ich 
wpływem. Strony uznają tą przerwę w wykonywaniu umowy za spowodowaną 
z winy Wykonawcy.  

9. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materiałów własnych. 
10. Materiały i urządzenia, zastosowane do wykonania  Umowy powinny 

odpowiadać: wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu                         
i stosowania w budownictwie określonym w art. 10  - ustawy Prawo Budowlane, 
a co do jakości wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

11. Wykonawca uzyska akceptację IK do stosowania wszelkich materiałów 
wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy. Wzór procedury 
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zatwierdzania Materiałów i Urządzeń stanowi załącznik nr 3 do umowy Na 
każde żądanie IK Wykonawca obowiązany jest okazać dokumenty 
potwierdzające wymagania o których mowa powyżej. 

12. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt przed 
oddaniem przedmiotu Umowy, wykonać z udziałem Zamawiającego lub IK 
wszelkie niezbędne czynności, jak np:  badania, próby urządzeń i instalacji, 
rozruchy, testy, odbiory techniczne. Warunkiem odbioru jest realizacja przez 
Wykonawcę efektu technologicznego opisanego w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. Negatywny wynik wyżej wymienionych czynności nie upoważnia 
Wykonawcy do wystawienia faktury VAT.  

13. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności 
mogącej powodować opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia podając 
przyczyny i przewidywane skutki opóźnienia. Zawiadomienie to powinno 
zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
powzięcia wiedzy o zaistnieniu okoliczności powodujących konieczność jego 
sporządzenia. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa 
powoływania się na w/w przyczynę w opóźnieniu wykonania prac (z 
wyłączeniem siły wyższej). 

14. Wykonawca zapewni dozór, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. 
15. W przypadku uszkodzenia urządzeń, instalacji, sieci itp. wykonanych już przez 

GW, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zlecenia ich naprawy na 
własny koszt i ryzyko GW. Zamawiający jest upoważniony do powierzenia 
wykonania naprawy GW na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskania upoważnienia sądowego.  

16. Po zakończeniu Usług, najpóźniej do dnia odbioru końcowego Wykonawca 
doprowadzi teren budowy do stanu  nie gorszego od pierwotnego. 
 

§ 7 
Inspekcje i odbiory 

1. Zamawiający oraz IK ma prawo do bieżącej kontroli wszystkich prac 
prowadzonych przez Wykonawcę. 

2. Inspekcje prowadzone przez Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy od 
prowadzenia własnej kontroli procesu realizacji oraz jakości wykonania 
przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający powoła komisję odbiorową, która w terminie 7 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę dokona odbioru świadczeń 
wykonanych przez Wykonawcę.  

4. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór dokumentacji budowlano-wykonawczej 
b) odbiór prób instalacji 
c) odbiór prac zanikających 
d) odbiór końcowy instalacji   

5. Z czynności odbioru, o których mowa w ust. 4 lit a) i b)  zostanie sporządzony 
protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru oraz 
terminy wyznaczone na usunięcie wad. 
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6. Czynności odbioru, o których mowa w ust. 4 lit c)  będą się odbywać na 
następujących zasadach: 
1) Wykonawca zobowiązany jest pisemne zgłaszać IK do odbioru prace 

zanikające lub ulegające zakryciu, 
2) protokolarnego odbioru dokonuje IK,  
3) w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 

6 pkt. 1), zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów 
kontrolnych, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko 
tych czynności obciąża Wykonawcę. 

8. Czynności odbioru, o których mowa w pkt 4 lit d)  będą odbywać się na 
następujących zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed odbiorem 
wymaganych właściwymi przepisami prób oraz do uzyskania od właściwych 
organów odpowiednich zaświadczeń (w tym – stanowiska Inspekcji Ochrony 
Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowej Inspekcji Pracy); 

2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego składając pisemny 
wniosek do IK o dokonanie odbioru końcowego załączając: 

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania zakresu Usług z 
projektem budowlanym oraz warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na 
budowę; 
b) protokoły badań i sprawdzeń, 
c) obmiar robót; 
d) kompletną dokumentację powykonawczą, potwierdzoną przez projektanta i IK  
oraz instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń; 

3) inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, informując jednocześnie o powyższym Zamawiającego; 
Zamawiający dla dokonania czynności odbioru końcowego powoła specjalną 
komisję - zwana dalej „Komisją”; ze strony Wykonawcy w odbiorze 
uczestniczą upoważnieni przedstawiciele łącznie z kierownikiem robót; 

4) Komisja przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, a zakończy odbiór w 
terminie 10 dni roboczych licząc od daty jego rozpoczęcia; 

5) Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 
tych czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót bądź ujawniono 
istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia 
wad; 

6) z czynności odbioru Komisja spisze protokół, w którym zawarte zostaną w 
szczególności: 

a) informacje o jakości wykonanych robót, 
b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu bądź 
Komisję. 
c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z 
terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego 
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uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady 
ujawnione przy odbiorze. 
5. Za dzień uznania przez Komisje przedmiotu umowy za należycie wykonany 
uważa się, w przypadku braku stwierdzenia wad, dzień podpisania protokołu 
odbioru końcowego; natomiast w przypadku stwierdzenia wad – dzień 
protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad. 
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) W przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający lub IK może 
wyznaczyć termin ich  usunięcia  i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

b) W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, albo gdy 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego lub 
IK terminie to: 

 - jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, 

 - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić albo zleci ich 
usunięcie innemu wykonawcy   na koszt Wykonawcy. 

 9. O usunięciu wad lub usterek Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego i 
Inżyniera Kontraktu.    

 
§ 8 

Wynagrodzenie, warunki i termin płatności 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 

Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości  ……………. (słownie:  ……………… 
złotych), w tym za wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w 
wysokości ……………………………… oraz za wykonanie instalacji 
wysokociśnieniowej wraz z urządzeniami uzupełniającymi technologię 

2. Do ceny określonej w ust. 1 doliczony zostanie podatek od towarów i usług 
(VAT) w wysokości określonej przepisami prawa. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia przyjęcia przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, (oryginał i kopia). 

4. Zamawiający przewiduje możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktury 
częściowej za wykonaną i odebraną bez zastrzeżeń dokumentację budowlano – 
wykonawczą. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem 
ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją. 

6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
fakturze. Strony ustalają jako datę zapłaty datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

7. Wyłączną podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez 
Zamawiającego protokół odbioru sporządzony w sposób przewidziany w § 8 
umowy. 

8. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 6 wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej 
umowy nie mogą być przedmiotem przelewu bez zgody Zamawiającego 
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wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wykonawca 
zobowiązuje się do poczynienia wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności 
na wystawianych fakturach. 

 
§ 9 

Prawa autorskie  
1. W ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w § 8 ust. 1 Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego własność autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji budowlano – wykonawczej w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, własność nosników, na którym prawa te 
utrwalono oraz do know-how dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy, 
niezależnie od formy ich sporządzenia lub nośnika, na którym zostały one 
utrwalone, z dniem podpisania Umowy, a w wypadku opracowań dostarczonych 
Zamawiającemu już po podpisaniu Umowy, z dniem przekazania ich 
Zamawiającemu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza nabycie 
przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania 
dokumentacji technicznej oraz know-how, jej kopiowania w całości oraz we 
fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym zakresie oraz następuje na 
wszelkich polach eksploatacji w tym w zakresie: 
a) utrwalania i zwielokrotniania (w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

magnetyczną i cyfrową), 
b) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy, 
c) dokonywania zmian/modyfikacji według własnego uznania bez zgody 

Wykonawcy, 
d) wniesienia w charakterze wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa 

handlowego lub spółki prawa cywilnego,  
e) wprowadzania do pamięci komputera oraz przeniesienia na inny sprzęt 

komputerowy niż sprzęt, na którym utwory lub know-how zostały 
zainstalowane, 

f) oddania do używania odpłatnego lub nieodpłatnego osobom świadczącym 
usługi na rzecz Zamawiającego,  

g) tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania, zmiany 
układu lub jakiekolwiek inne zmiany) bez zgody Wykonawcy, 

h) rozpowszechniania z zachowaniem warunków określonych w Umowie w 
sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,  

i) tworzenia opracowań, przeróbek, adaptacji oraz rozporządzania i korzystania 
z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w 
niniejszej Umowie,  

j) wykorzystywania utworów oraz know-how do celów marketingowych lub 
promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do 
oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów 
działalności, a także przedmiotów jego własności, jak również dla celów 
edukacyjnych lub szkoleniowych,  

k) rozporządzania opracowaniami utworów oraz know-how oraz udostępniania 
ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na 
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wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji bez konieczności 
uzyskiwania zgody Inżyniera, 

l) dokonywania tłumaczeń na inne wersje językowe, 
m) korzystania z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej, 

2. Wykonawca oświadcza, i gwarantuje Zamawiającemu, że jest wyłącznym 
właścicielem praw autorskich do utworów oraz know-how przenoszonych na 
podstawie Umowy i żadnego z tych praw nie przeniósł na osobę trzecią oraz 
prawa te są wolne od wad i obciążeń prawnych, a także nie naruszają praw osób 
trzecich.  

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich związanych z wykonaniem 
przedmiotu Umowy. 

4. W ramach wynagrodzenia Zamawiający jest upoważniony przez Wykonawcę 
do wykonywania osobistych praw majątkowych zobowiązuje się do ich nie 
wykonywania tych praw. Ponadto Wykonawca oświadcza, że z tego tytułu 
zrzeka się roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia. W wyniku przeniesienia 
na Zamawiającego praw autorskich majątkowych, strony potwierdzają, że 
Zamawiający w szczególności upoważniony jest do: 

a) zlecenia wykonania dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz 
innych projektów lub opracowań na podstawie Usług Wykonawcy 
innemu podmiotowi; 

b) przekazania temu podmiotowi  wykonywania Usług; 
5. Podmiot, któremu zlecono wykonanie kolejnej dokumentacji na podstawie 

dokumentacji budowlano – wykonawczej stworzonej przez Wykonawcę może je 
wykonać w szczególności wykorzystując jedynie część rozwiązań przyjętych w 
dokumentacji Wykonawcy bądź wykonać je w sposób w części odmienny od 
przyjętego w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę. 

6. Powyższe przeniesienie majątkowych praw autorskich nie obejmuje praw do 
szablonów, układów dokumentów, tabel etc., którymi Wykonawca posłużył się 
przy wykonaniu dokumentacji technicznej. 

7. Wszelka dokumentacja przekazywana Zamawiającemu opracowana będzie 
zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania.  

8. Dokumentacja charakteryzować się będzie wysoką, jakością, na którą będą miały 
wpływ takie czynniki jak czytelna i zrozumiała struktura dokumentu, 
kompletność dokumentu rozumiana jako pełne przedstawienie rozpatrywanego 
zagadnienia, jak i wreszcie spójność i niesprzeczność dokumentu rozumiane jako 
zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi informacjami 
umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy 
tymi informacjami. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących 
raportu i zawartych w nim rozwiązań w każdym czasie. 

 
§ 10 

Rękojmia, Gwarancja 
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość wykonania przedmiotu umowy. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną oraz estetyczną przedmiotu 
umowy.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 
lat  licząc od daty podpisania nie zawierającego zastrzeżeń końcowego 
protokołu odbioru przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi 
udzielonej gwarancji. 

3. Przez przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu należy rozumieć 
wszystko, co Wykonawca świadczył w celu należytej realizacji postanowień 
umowy, w tym dostarczone materiały, jak również także rezultat wykonanych 
Usług. 

4. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji lub rękojmi jakichkolwiek wad 
przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć 
wykryte wady. Zamawiający jest całkowicie zwolniony z ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów związanych z usunięciem powstałych wad. W związku z 
powyższym Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego. 

5. 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 

6. 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. 

7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego lub IK, w ramach 
wynagrodzenia umownego, uzgodnić z Zamawiającym lub IK sposób usunięcia 
wad przedmiotu umowy oraz uzyskać ich 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.  

8. Ustala się, ze zgłoszona wada może mieć nadany następujące Priorytety: 
a. Wysoki – priorytet oznaczający ujawnienie tego rodzaju wad jakie 

uniemożliwiają korzystanie z instalacji wysokociśnieniowej lub jej 
części lub zagrażają funkcjonowaniu instalacji wysokociśnieniowej, 

a. Średni – priorytet oznaczający ujawnienie tego rodzaju wad jakie nie 
uniemożliwiają ani też nie zagrażają realizacji poszczególnych funkcji 
instalacji wysokociśnieniowej, jednak  w znacznym stopniu utrudniają 
pracę użytkownikowi tej instalacji . 

b. Niski – priorytet oznaczający ujawnienie tego rodzaju wad jakie nie 
stanowią wad o priorytecie Wysokim lub Średnim (pozostałe wady).  

9. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady gwarancyjnej 
najpóźniej: 
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a) W przypadku priorytetu Wysokiego - w ciągu 24 godzin od zgłoszenia 
wady i usunąć ją bez zbędnej zwłoki w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub IK, nie dłuższym jednak niż 5 dni; 

b) W przypadku priorytetu Średniego - w ciągu 48 godziny od zgłoszenia 
wady i usunąć ją bez zbędnej zwłoki w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub IK, nie dłuższym jednak niż 7  dni; 

c) W przypadku priorytetu Niskiego - w ciągu 72 dnia  od zgłoszenia wady i 
usunąć ją bez zbędnej zwłoki w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub IK, nie dłuższym jednak niż 7  dni; 

10.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady przedmiotu umowy w 
terminie ustalonym  w sposób określony w ust. 9 wyżej, Zamawiający może 
zachowując uprawnienia gwarancyjne, niezależnie od naliczenia kary umownej, 
usunąć wadę lub zlecić usunięcie tej wady osobie trzeciej oraz obciążyć 
Wykonawcę kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wady bez konieczności 
uzyskania w tym zakresie upoważnienia sądowego, na co Wykonawca 
niniejszym udziela zgody.  

11. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji/rękojmi wad, których usunąć się nie 
da, Zamawiający może obniżyć cenę odpowiednio do zmniejszonej wartości 
użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, jak też odstąpić od 
umowy zachowując uprawnienie do żądania kar umownych oraz 
odszkodowania. 

12. Z chwilą usunięcia wady przedmiot umowy zostanie objęty nową gwarancją, w 
wypadku gdy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej 
rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych dla Zamawiającego napraw rzeczy 
objętej gwarancją. W pozostałych wypadkach termin gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas wykonywania napraw gwarancyjnych i czas przestojów 
spowodowanych wystąpieniem wad. 

13. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami co najmniej 
równoważnych warunków gwarancji, w tym okresu odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji. W przypadku, gdy podwykonawca udzielił Wykonawcy gwarancji na 
warunkach korzystniejszych niż określone w umowie, Wykonawca przenosi 
takie prawa na Zamawiającego (cesja warunkowa).  

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

15. Na dostarczone urządzenia oraz materiały obowiązuje ponadto gwarancja 
producenta, zaś Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów 
stosownych kart gwarancyjnych nie później niż do dnia odbioru końcowego.  
(wraz z warunkami gwarancji i serwisowania). 

 
§ 11 

Opieka serwisowa, wsparcie Zamawiającego 
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1. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego 
wykonywać będzie bieżącą konserwację, przeglądy, remonty i  naprawy  nie 
objęte gwarancją przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.  

2. Przeglądy będą wykonywane w sposób i na zasadach przewidzianych przez 
producentów materiałów oraz sprzętu składającego się na instalację 
wysokociśnieniową, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, licząc od dnia 
uruchomienia serwisu. Każdy przegląd będzie potwierdzony protokołem 
podpisanym przez obie Strony. 

3. Opieka serwisowa nie obejmuje kosztów związanych z materiałami 
eksploatacyjnymi oraz częściami zamiennymi do napraw. Zlecenia naprawy 
będą każdorazowo potwierdzane przez Zamawiającego po przedstawieniu ich 
kosztów przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu telefon wsparcia serwisowego dostępny 
w trybie 24 godziny na dobę, 7dni w tygodniu.  

 
§ 12 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne: 
a) 10% wartości wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez 
którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 
b) za opóźnienia w terminowym wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 
0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie 
więcej jednak niż 30% wysokości wynagrodzenia brutto. 
c) za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy oznaczonym Priorytetem 
Wysokim w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu wad, nie więcej jednak niż 30% wysokości wynagrodzenia 
brutto. 
d) za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy oznaczonym Priorytetem 
Średnim w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu wad, nie więcej jednak niż 30% wysokości wynagrodzenia 
brutto 
e) za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy oznaczonym Priorytetem 
Niskim w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu wad, nie więcej jednak niż 30% wysokości wynagrodzenia 
brutto 
f) za naruszenie zasad BHP – w wysokości określonej w taryfikatorze zawartym w 
załącznik nr 4 do umowy pt: Taryfikator kar umownych 
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu 
cywilnego.  
3. Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od umowy z jakichkolwiek 
przyczyn nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też 
odszkodowania uzupełniającego. 
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4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10%. 
wynagrodzenia umownego netto. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób 
trzecich za wszelkie szkody, obejmujące również utracone korzyści, powstałe w 
wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę lub pod jego kierownictwem lub przez 
zatrudnionych przez niego podwykonawców, niezależnie od tego, czy szkody te 
powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z obowiązków określonych 
niniejszą umową, czy też poza nimi. Wykonawca zwolniony jest od 
odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy Zamawiającego. 
2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie szkody wynikłe na 
skutek za działania i zaniechania osób, z których pomocą przedmiot umowy 
wykonywa, jak również osób, którym wykonanie przedmiotu umowy powierza, w 
szczególności Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców 
jak za własne działania i zaniechania. 
3. 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 wykonawców powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
4. Niezależnie od innych przysługujących Zamawiającemu roszczeń w przypadku 
wykonywania prac objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w 
umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania prac oraz zlecić 
usunięcie wszelkich usterek na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania 
upoważnienia sądowego, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem prac 
(wykonanie zastępcze). 
5. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby i podmioty trzecie nie będą 
dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z 
wykonywaniem prac 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 prac 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. 

 
§ 13 

Podwykonawcy   
1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót wyłącznie podwykonawcom 

wskazanym w ofercie lub dopuszczonym do realizacji przedmiotu umowy za 
pisemną zgodą Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający udzieli zgody na zlecenie 
Usług innym podwykonawcom niż wskazani w ofercie Wykonawcy, wtedy 
Wykonawca w każdym wypadku zobowiązany jest dokonać wyboru 
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podwykonawców z należytą starannością, gwarantującą terminowe i prawidłowe 
wykonanie poszczególnych Usług. Naruszenie przez Wykonawcę powyższego 
warunku stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawcę 
powyższego obowiązku. Uzyskanie zgody Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy z żadnego zobowiązania ani z odpowiedzialności wynikających z 
umowy. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawca , w której 
wynagrodzenie podwykonawcy będzie przewyższało wynagrodzenie , które ma 
otrzymać Wykonawca na podstawie niniejszej umowy, 

3.  Zgoda Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą 
na wykonanie części robót, może zostać udzielona po złożeniu przez Wykonawcę 
pisemnego wniosku o udzielenie takiej zgody zawierającego co najmniej: 
a) dokładne oznaczenie podwykonawcy i kopię odpisu z właściwego rejestru lub 

ewidencji, w którym podwykonawca jest zarejestrowany, wydanych przez 
organ rejestrowy nie dalej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku 
przez Wykonawcę, 

b) dokładne określenie zakresu świadczenia podwykonawcy wraz ze 
specyfikacją usług, które miałby wykonywać podwykonawca i ich 
kosztorysem, 

c) projekt umowy zawierającej wszystkie istotne postanowienia, jaką 
Wykonawca zamierza zawrzeć z podwykonawcą na wykonanie Usług, 
których dotyczy wniosek Wykonawcy. 

4.  W przypadku udzielenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na zawarcie 
umowy z podwykonawcą, Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy z 
podwykonawcą jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu 1 odpisu umowy 
zawartej z podwykonawcą wraz z wszystkimi załącznikami do umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego w ten sam sposób o 
każdej zmianie umowy z podwykonawcą i każdym przypadku rozwiązania 
takiej umowy z podwykonawcą wskazując przyczynę jej rozwiązania (w formie 
kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę „Za zgodność z oryginałem”) 

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób 
trzecich za działania i zaniechania podwykonawców związane z realizacją robót 
objętych niniejszą umową jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Wynagrodzenie należne podwykonawcy za wykonany przedmiot umowy będzie 
płatne bezpośrednio przez Zamawiającego na rachunek bankowy 
podwykonawcy. Za prawidłowo wystawione i dostarczone przez 
podwykonawcę faktury, Zamawiający dokona zapłaty na podstawie umowy 
przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i 
dyspozycji zapłaty przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę. W 
dyspozycji tej Wykonawca wskaże Zamawiającemu kwotę, która ma zostać 
przelana na rzecz podwykonawcy, a która będzie odpowiadać faktycznie 
wykonanej i odebranej ilości robót wykonanych przez podwykonawcę, tj. kwotę 
wynikającą z faktury podwykonawcy wystawionej na podstawie odpowiedniego 
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protokołu i zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego. Wzór 
umowy przelewu wierzytelności stanowiący jedną z podstaw zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do 
umowy. 
 

§ 14 
zasady współpracy 

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

2. Przedstawicielem Zamawiającego jest Inżynier Kontraktu, natomiast 
przedstawicielem Wykonawcy ……………………….. 

3. 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. 

4. Przedstawiciele Wykonawcy będą mieć następujące obowiązki i uprawnienia: 
a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, 
b) prowadzenie dokumentacji wykonywania Usług; 
c) organizowanie i wykonywanie Usług zgodnie z umową, dokumentacją 

budowlano – wykonawczą , projektem budowlanym, pozwoleniem na 
budowę, obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi oraz Europejskimi 
Normami oraz wymogami technicznymi określonymi w umowie; 

d) zawieszanie wykonywania Usług 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 Usług do kontroli lub odbioru przez Zamawiającego oraz 

zapewnianie przeprowadzenia innych testów i badań niezbędnych dla 
dokonania odbioru Usług, których wymagają obowiązujące przepisy 
prawne lub postanowienia umowy; 

g) przekazanie Usług do odbioru poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu 
w dzienniku budowy, uczestnictwo w procedurach odbioru, zapewnianie 
usunięcia wad oraz przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, że prace 
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;  

5. Przedstawiciele Zamawiającego będą mieć następujące obowiązki i uprawnienia: 
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a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy i wykonywanie 
kontroli zgodności Usług z dokumentacją budowlano – wykonawczą 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 Usług, a szczególnie kontrola prawidłowego stosowania 
materiałów; 

c) przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru 
przewidzianych umową, 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Usług i potwierdzanie usunięcia 
wad i innych nieprawidłowości;  

e) wydawanie przedstawicielowi Wykonawcy wiążących poleceń a 
dotyczących: likwidacji wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania 
testów 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. 

6. 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. 

7. Wszelkie zastrzeżenia, zatwierdzenia, oświadczenia, zgody, ustalenia, 
powiadomienia i żądania Stron, o ile umowa nie stanowi inaczej, muszą być 
przekazane w formie pisemnej pod adres wskazany w umowie, faksem lub przy 
użyciu poczty elektronicznej lub osobiście za pisemnym potwierdzeniem drugiej 
Strony z oznaczeniem daty.  

8. 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. 

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

10. 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. 

11. 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 
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określonemu w niniejszym ustępie obowiązkowi będzie ponosiła 
odpowiedzialność za powstałą szkodę na zasadach ogólnych. 

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

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

14. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzania w 
formie pisemnej szczegółowego raportu z postępu wykonywanych Usług. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w treści raportu 
informacji o ilości i rodzaju zabudowanych materiałów, problemach wynikłych 
przy realizacji Usług oraz innych sprawach mających wpływ na prawidłowe 
wykonanie umowy. 

 
§ 15 

Ochrona poufności 
1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu względnie po odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze 
stron, z jakichkolwiek powodów do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich 
informacji dotyczących Zamawiającego (zwanych dla potrzeb niniejszej umowy 
„Informacjami Poufnymi”), w tym: 
1) danych osobowych – chronionych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. O 

ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. 
zm.), 

2) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - chronionych na 
podstawie ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tj. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.1503, z późn. zm.), 

3) informacji niejawnych - chronionych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 
z zm.),  

4) innych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego w 
najmniejszym nawet stopniu na szkodę, a w szczególności: 
a) informacji  programowych, technicznych, technologicznych, handlowych,  

organizacyjnych, w tym  informacji dotyczących danych kontrahentów 
Zamawiającego, systemu organizacji pracy, prowadzonych negocjacji, 
pertraktacji ugodowych źródeł zaopatrzenia, cen (wynagrodzeń) 
uiszczanych przez poszczególnych kontrahentów, wynagrodzeń 
pracowników, stosowanych obniżek cen i upustów, terminów płatności 
ustalanych dla  poszczególnych kontrahentów;  

b) strategii działania Zamawiającego, zamierzeń marketingowych itp., 
sytuacji i wyników finansowych Zamawiającego (za wyjątkiem informacji, 
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których obowiązek opublikowania bądź ujawnienia przez Zamawiającego 
wynika z obowiązujących przepisów).  

c) struktury produkcji i usług przedsiębiorstwa, 
d) wielkości sprzedaży  
e) nie udostępnianych kontrahentom informacji dotyczących powiązań 

kapitałowych Zamawiającego, 
f) metod kontroli jakości, wzorów użytkowych, wynalazków nadających się 

do opatentowania, 
g) działań marketingowych, w tym pozyskiwania surowców i materiałów, 
h) zasad finansowych,  
i) struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz 

funkcjonujących u niego systemów zarządzania. 
2. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie uzyskane przez 

Wykonawcę informacje poufne,  w tym wszelkie dokumenty i materiały w 
rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, od kogo by nie pochodziły 
i niezależnie od tego czy zostały uzyskane w związku z wykonywaniem umowy 
czy tylko przy okazji jej wykonywania oraz niezależnie od tego na jakim nośniku 
zostały one utrwalone, 

3. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia względnie odstąpienia od umowy 
obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje, nadal uważany będzie przez Strony 
za nieograniczony w czasie a Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 
Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów w rozumieniu 
ustawy o ochronie informacji niejawnych dotyczących informacji poufnych jakie 
sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy albo w 
związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając  w to ich  kopie, odpisy, a 
także zapisy na innych nośnikach informacji, najpóźniej do dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy. W braku możliwości zwrotu informacji poufnych, w 
szczególności gdy są one przechowywane w systemie informatycznym 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego trwale 
usunąć przekazane mu informacje poufne i niezwłocznie po ich usunięciu złożyć 
pisemne oświadczenie o trwałym usunięciu w ten sposób przechowywanych 
informacji poufnych.  

4. W wypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każde naruszenie. Postanowienia § 
12 „Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy” 
stosuje się wprost. 
 

§ 16 
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w szczególności jeżeli Wykonawca: 

a) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy  
lub opóźnia się w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do 
Harmonogramu o okres dłuższy niż …….. dni, 
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b) pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, 
że nie rokuje to możliwości wykonania robót w ustalonym terminie, 

c) nie wykonuje Usług zgodnie z umową i/lub dokumentacją 
budowlano – wykonawczą oraz pomimo pisemnego wezwania do 
usunięcia naruszeń, Wykonawca nie przywrócił stanu zgodnego z 
umową/prawem, 

d) przystąpił do likwidacji swego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem 
likwidacji prowadzonej w celu przekształcenia, 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 
Zamawiający bezpodstawnie nie wypłaca wynagrodzenia za wykonane prace w 
ciągu miesiąca od upływu terminu płatności ustalonego w umowie, pomimo 
pisemnego wezwania go do zapłaty należności przez Wykonawcę,  
Zamawiający odmawia na piśmie w sposób oczywiście nieuzasadniony odbioru 
wykonanych Usług, 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w 

razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. Odstąpienie, które może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

4.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 
jasnego i wyczerpującego uzasadnienia. 

5.  W przypadku przerwania Usług, rozwiązania umowy lub odstąpienia od 
umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 7 dni od 
daty zaistnienia wyżej wymienionych zdarzeń prawnych, protokół 
inwentaryzacji Usług w toku na dzień zaistnienia powyższych zdarzeń. W takim 
wypadku Wykonawca na własny koszt zabezpieczy wstrzymane Usługi w 
zakresie wzajemnie uzgodnionym. 

 
§ 17 

Siła Wyższa 
1. Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

a) na którą Strona nie ma wpływu, 
b) przeciw której ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się 

przed zawarciem Umowy, 
c) której, skoro wystąpiła, taka Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć 

lub jej przezwyciężyć, oraz 
d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą 

Stronę. 
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z 

jakiegokolwiek zobowiązania objętego umową, to winna ona powiadomić drugą 
Stronę o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą, wymieniając 
przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać. 
Powiadomienie winno nastąpić w terminie do 14 dni po dniu, kiedy Strona 
dowiedziała się, lub powinna się dowiedzieć, o istotnym wydarzeniu lub 
okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą.  
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3. Po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Strona będzie 
usprawiedliwiona z niewykonania zobowiązań na czas tak długi, w jakim Siła 
Wyższa będzie stanowiła przeszkodę. 

4. Każda Strona winna zawsze dołożyć wszelkich starań dla zmniejszenia do 
minimum opóźnienia w wypełnianiu swoich zobowiązań objętych umową, a 
powstałego wskutek wystąpienia Siły Wyższej. 

5. Strona jest obowiązana powiadomić drugą Stronę, gdy tylko Siła Wyższa 
przestanie jej dotyczyć. 

 
§18 

Ubezpieczenia 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na sumę 
ubezpieczenia nie niższą niż ……………….. PLN. Kopia polisy, ogólne warunki 
ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia składki stanowią Załącznik nr 
……………. do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres 
wykonywania niniejszej Umowy, utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w 
zdaniu powyższym, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wskazana w zdaniu 
poprzedzającym i każdorazowo, na co najmniej 14 dni przed upływem okresu 
obowiązywania danej umowy ubezpieczenia, zawierać umowę ubezpieczenia na 
kolejny, co najmniej ………… miesięczny okres, oraz w tym terminie przekazywać 
Zamawiającemu kopię polis ubezpieczeniowych, Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
OC oraz dowód opłacenia składki na poszczególne, kolejne okresy ubezpieczenia. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby i podmioty trzecie nie będą 
dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z 
wykonywaniem Usług 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 Usług 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 szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego w związku z roszczeniem osoby lub podmiotu trzeciego. 

 
§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy  w wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto). 
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w*:  

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych  
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
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5) 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. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w wysokości 70 % 
wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
umowy i uznania przedmiotu umowy przez Zamawiającego za należycie 
wykonany,  

5. Pozostałą kwota w wysokości 30 % wniesionego zabezpieczenia pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, określonych w ust. 2 powyżej. Zmiana 
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Niezależnie od uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie Zamawiający 
będzie mógł dochodzić od Wykonawcy uprawnień lub roszczeń wynikających z 
rękojmi oraz gwarancji, a także odszkodowania w pełnej wysokości z tytułu 
szkody, jaką poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zobowiązań umownych. 

8. W każdym wypadku wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem 
zabezpieczenia ponosi wyłącznie Wykonawca. 

 
§ 20 

Postanowienie końcowe 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
2. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są tylko w przypadkach określonych w 

art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), przy czym zmiany mogą 
dotyczyć: 

a) terminu realizacji umowy w sytuacji, gdyby do opóźnienia w realizacji 
przedmiotu umowy doszło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności i na okres nie dłuższy niż okres niezawinionego przez 
Wykonawcę opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, 

b) świadczeń niepieniężnych, do których wykonania jest zobowiązany 
Wykonawca, w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności:  

• konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji budowlano – 
wykonawczej lub innej dokumentacji związanej z realizowaną umową jeżeli 
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bez wprowadzenia zmian wykonanie przedmiotu umowy okazało by się 
niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, a zmiana dokumentacji budowlano – 
wykonawczej lub innej dokumentacji związanej z realizowaną umową nie 
będzie w sposób istotny modyfikować świadczeń niepieniężnych, do których 
wykonania zobowiązany będzie Wykonawca,   

• zmiany będące następstwem działania organów administracji lub organów 
nadzorczych; 

c) sposobu oraz zakresu spełnienia świadczenia: 
• zmiany spowodowane niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń 

wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej na skutek 
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

• zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
materiałowych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub innej 
dokumentacji związanej z realizowaną umową w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem umowy, 

• konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę 
obowiązującego prawa, przy czym zmiany będą wprowadzone wyłącznie w 
zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, 

• zmiany spowodowane koniecznością wykonania robót dodatkowych (w tym 
robót zamiennych) – wynikających w szczególności z konieczności ich 
wykonania w innych ilościach, innej cenie lub przy zastosowaniu innych 
parametrów albo ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, 

• zmiany spowodowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w tym 
zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

3. Umowa stanowi całość porozumienia Stron i zastępuje wszelkie wcześniejsze 
pisemne lub ustne porozumienia pomiędzy Stronami, ogólne warunki umów 
którejkolwiek ze Stron nie znajdują zastosowania. 

4. Przeniesienie przez Wykonawcę praw oraz obowiązków, wynikających z 
niniejszej umowy, w tym wierzytelności, wymaga uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
udzielonej według wyłącznego uznania Zamawiającego, chyba że Umowa 
stanowi inaczej (w szczególności § 13 ust. 6). W przypadku wyrażenia przez 
Zamawiającego zgody, o której mowa powyżej, dalsze przeniesienie praw przez 
każdego z nabywców, w tym kolejnych nabywców, wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Naruszenie powyższych obowiązków przez Wykonawcę traktowane będzie 
przez Zamawiającego jako przypadek rażącego naruszenia postanowień zawartej 
Umowy, a samo dokonanie przelewu wierzytelności bez pisemnej zgody 
Zamawiającego - skutkować będzie nieważnością takiej czynności. 

5. 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 
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powszechnie przyjętego językowego znaczenia danego zwrotu, wykładanego 
przy uwzględnieniu brzmienia postanowień umowy, doświadczenia życiowego 
oraz wiedzy technicznej. 

6. Wszelkie spory, kontrowersje czy roszczenia wynikające z tej umowy lub z nią 
związane, w tym kwestie jej interpretacji lub stwierdzenia jej nieważności, 
których Strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane 
wyłącznie przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

7. Niezależnie od tego czy umowa zostanie przetłumaczona na inny język, oficjalną 
jej wersją będzie wersja w języku polskim, która będzie miała przewagę 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. 

8. Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej (prawo polskie). Prawa 
i obowiązki Stron są ważne na terenie Polski bez możliwości stosowania zasady 
kolizji przepisów prawnych.  

9. W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia umowy 
za niezgodne z prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za 
nieważne, Strony zobowiązują się uzgodnić nowe sformułowanie lub 
postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej 
intencji Stron. 

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. Jeżeli w treści umowy stwierdzone zostaną wieloznaczności lub rozbieżności 
między poszczególnymi jej postanowieniami, zaś wątpliwości nie zostały 
rozstrzygnięte w trybie przewidzianym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych, wtedy przedstawiciel Zamawiającego udzieli w 
tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia. 

12. Za wyjątkiem tego, jak to zostało w niniejszej umowie postanowione inaczej, brak 
nalegania przez którąkolwiek ze stron na ścisłe i pełne wykonywanie 
jakichkolwiek ze wszystkich warunków lub zastrzeżeń zawartych w niniejszej 
Umowie nie będzie stanowił ani nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się 
prawa strony do egzekwowania później wszelkich takich warunków lub 
zastrzeżeń ani nie będzie uznawany za zrzeczenie się któregokolwiek innego 
warunku lub zastrzeżenia zawartych w niniejszej umowie. 

13. Umowa została sporządzona w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, 
w tym jeden dla Wykonawcy a pozostałe dla Zamawiającego 

14. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 
a) Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy i specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, 
b) Załącznik nr 2 - Program Funkcjonalno-Użytkowy 
c) Załącznik nr 3 - Wzór procedury zatwierdzania Materiałów i Urządzeń 
d) Załącznik nr 4 - Taryfikator kar umownych 
e) Załącznik nr 5 – wzór umowy przelewu wierzytelności. 
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