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-projekt- 
 

UMOWA 
NR …………………….. 

 
 
Zawarta  w dniu  ………….. 2019 r. w Krapkowicach pomiędzy: 
 
Gminą Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099 

reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic – Andrzeja Kasiurę, przy kontrasygnacie Skarbnika 

Miasta – Ryszarda Pateja, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 
a  ............................................................................................................................................................ 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym o wartości większej niż 5 548 000 euro dla robót, przeprowadzonym zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” została zawarta umowa następującej treści: 
 

 
W niniejszej umowie następujące słowa i wyrażenia będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 
definicjach podanych poniżej:  
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – oznacza następujące dokumenty, stanowiące załączniki nr 9, 
10 i 12 do SIWZ:  
a) Program Funkcjonalno-Użytkowy – zbiorczy;  
b) Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Części I;  
c) Audyt energetyczny budynku ZSP w Kórnicy wraz z załącznikiem (Inwentaryzacja techniczno-
budowlana budynku ZSP w Kórnicy);  
HRI – Harmonogram Realizacji Inwestycji, sporządzany przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. 
Harmonogram musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.  
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla Inwestycji.  
Parametry Gwarantowane – należy przez to rozumieć parametry, o których mowa w OPZ 
potwierdzające uzyskanie wymaganych umową o dofinansowanie efektów ekologicznych i 
energetycznych. Nie uzyskanie wymaganych Parametrów Gwarantowanych skutkuje nie odebraniem 
przedmiotu umowy.  
ZSP w Kórnicy – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy, ul. Główna 2, 47-300 Krapkowice.  
Siła wyższa – oznacza katastrofy żywiołowe, przez które należy rozumieć powódź, trzęsienia ziemi, 
huragany oraz tajfuny.  
Strony – oznacza Zamawiającego i Wykonawcę. 
Inwestycja – oznacza Część I zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja wraz z wymianą 
źródła światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym PSP nr 1 w 
Krapkowicach i ZSP w Kórnicy” realizowany w ZSP w Kórnicy.  
Gwarancja – udzielona przez Wykonawcę w niniejszej umowie gwarancja jakości.  
Rękojmia (rękojmia za wady) – udzielona przez Wykonawcę w niniejszej umowie rękojmia za wady. 
Ilekroć w niniejszej umowie mowa o Gwarancji, należy przez to rozumieć również rękojmię za wady.  
Umowa o dofinansowanie – oznacza umowę nr RPOP.03.02.02-16-0015/17-00 z dnia 29 września 
2017 roku o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki lub refundacji dla Projektu wdrażanego przez 
Instytucję Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.2 – 
efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.2 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 
Aglomeracji Opolskiej wraz ze wszystkimi, ewentualnymi zmianami Umowy o dofinansowanie. 
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§ 1 

 
PRZEDMIOT UMOWY  

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:  

 
„Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej  

Gminy Krapkowice, w tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy” 
Część I - Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w ZSP w Kórnicy 

 
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj termomodernizacji ZSP w 

Kórnicy, polegającej na wykonaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianie 
zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie źródeł światła na energooszczędne, 
modernizacji źródła ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem pomp ciepła, modernizacji instalacji 
grzewczej oraz wykonaniu systemu zarządzania energią. Przedmiot umowy został szczegółowo 
opisany w OPZ i winien być wykonany zgodnie z informacjami tam podanymi.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z brzmieniem umowy oraz 
wszystkimi załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część.  

4. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne i faktyczne) i roboty wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności budowlanego) lub wskazane w OPZ oraz 
stosowanie zasad wiedzy technicznej.  

5. Przedmiot umowy obejmuje sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej oraz cały proces 
inwestycyjny, w tym sporządzenie koniecznych opinii i ekspertyz, dokumentacji projektowej wraz z 
niezbędnymi specyfikacjami technicznymi, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń na 
prowadzenie prac (np. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania prac – o ile będą 
wymagane), wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż wszystkich urządzeń i instalacji 
wraz z ich uruchomieniem oraz szkoleniem obsługi, zapewnienie nadzoru autorskiego, 
przedłożenie dokumentacji powykonawczej i stosownych instrukcji, udział w czynnościach 
odbiorowych, zgłoszenie oraz uzyskanie koniecznych zezwoleń na użytkowanie (o ile będą 
wymagane), a także dopełnienie wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem wykonanych 
urządzeń i ich przyłączeniem do sieci OSD. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w 
SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, w tym w szczególności w OPZ (Załączniki nr 9, 10 i 12 do 
SIWZ).  

6. Wszelkie koszty, związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba że zapisy 
umowy stanowią w sposób wyraźny inaczej.  

7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
materiałów i urządzeń certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normy innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w języku polskim 
obejmującej wszystkie branże i cały zakres realizowanego zadania oraz konieczne przedmiary, 
specyfikacje techniczne na podstawie i zgodnie z treścią OPZ, zweryfikowania sporządzonych 
inwentaryzacji, wykonania niezbędnych ekspertyz oraz w razie potrzeby uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia prowadzenia prac. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi 
odpowiadać postanowieniom OPZ oraz spełniać wymogi obowiązującego prawa. Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględniać zmiany przepisów określających wymogi dla dokumentacji 
projektowej.  

9. Dokumentacja projektowa przygotowana wg postanowień OPZ i w formie tam wskazanej, zostanie 
przekazana Zamawiającemu do akceptacji, w terminie wynikającym z HRI (oraz również innemu 
podmiotowi jeśli wynika to wprost z treści OPZ) i dopiero po jej zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego (oraz w zależności od przypadku, również przez inny podmiot) możliwy będzie jej 
odbiór.  

10. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację, o której mowa w ust. 9 powyżej, 
w sposób następujący:  

a) wersja papierowa w 5 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa;  

b) wersja elektroniczna w tym jeden egzemplarz w formie edytowalnej (wyłącznie .dwg, .docx, 
.xls) oraz jeden egzemplarz w formie nieedytowalnej (.pdf), w formacie zapisu CD-R/DVD.  
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11. Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego do miejscowego Dystrybutora Energetycznego w 
sprawie wydania warunków przyłączenia pompy ciepła do sieci energetycznej (OSD).   

12. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
13. Jeżeli w jakichkolwiek dokumentach składających się na SIWZ zostały przez Zamawiającego 

wskazane nazwy własne, to nie są one wiążące dla Wykonawcy. Odesłanie do nazw własnych 
uznać należy wyłącznie za poglądowe.  

14. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 
przedmiotu umowy określonego w § 1. Roboty zamienne mogą być realizowane tylko na 
podstawie podpisanego przez strony aneksu do niniejszej umowy, przy czym produkt końcowy 
osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych musi być zgodny z określonym w 
zamówieniu podstawowym. 

 
§ 2 

 
WYNAGRODZENIE  

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: …………………………………………………….zł 
słownie: ………………………………………………………………………………………………………. 
(netto ……………….zł + VAT ……..…..…zł), w tym: 
a) za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej …………….……zł brutto   

słownie ………………………………...………………………………………………, 
(netto: …….………………..…..………, VAT ………………………………………) 

b) za pełnienie nadzoru autorskiego ………………………….……zł brutto   
słownie ………………………………...………………………………………………, 
(netto: …….………………..…..………, VAT ………………………………………) 

c) za wykonanie robót budowlanych………………………….……zł brutto   
słownie ………………………………...………………………………………………, 
(netto: …….………………..…..………, VAT ………………………………………) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty realizacji przedmiotu 
umowy o których mowa w § 1 umowy, w pełnym zakresie przewidzianych tam prac.  

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie związane z realizacją przedmiotu 
umowy koszty, tj. koszt opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru 
autorskiego, wszystkie koszty robót budowlanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, jak również koszty robót towarzyszących w szczególności: wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, zabezpieczenia placu budowy i jego późniejszą likwidacją, koszty 
utrzymania zaplecza robót, obsługi geodezyjnej (w tym pomiary powykonawcze), koszty 
wysypiska gruzu, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty utylizacji materiałów 
pochodzących z rozbiórek i nienadających się do użytku oraz inne koszty wynikające z realizacji 
przedmiotu zamówienia, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, w tym również 
podatek VAT i inne niezbędne. 

4. Wynagrodzenie pozostanie niezmienne, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 3 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
                                                             
1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie robót budowlanych zgodnie z HRI na 

warunkach przewidzianych w niniejszym paragrafie. 
2. Najpóźniej do 5 dni od uzyskania odpowiedniej zgody na realizację przedsięwzięcia, właściwego 

rzeczowo i miejscowo organu administracji publicznej, Wykonawca opracuje i przedłoży 
Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu do akceptacji kosztorys na podstawie, którego 
wyliczył wskazaną w ofercie cenę, sporządzony metodą szczegółową zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych, który po akceptacji w formie 
pisemnej przez Zamawiającego będzie stanowił integralną część niniejszej Umowy i dalej w treści 
Umowy zwany będzie Kosztorysem Szczegółowym. 
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3. Akceptacja w formie pisemnej przez Zamawiającego Kosztorysu Szczegółowego jest warunkiem 
przystąpienia do rozliczenia częściowego robót. 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie:  
a) podpisanego przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji 

projektowej po uzyskaniu przez Wykonawcę koniecznych zgód lub pozwoleń na prowadzenie 
robót budowlanych, jeżeli będą wymagane.  

b) protokołów odbioru częściowego i końcowego Inwestycji,  
Powyżej wskazane protokoły wraz z kalkulacją wykonanych robót na podstawie Kosztorysu 

Szczegółowego będą stanowić podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę. 
5. Zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po zakończeniu etapu robót budowlanych. 
6. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty  

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze. 

7. Warunkiem zapłaty faktur, o których mowa w ust. 2 powyżej, jest przedłożenie przez Wykonawcę 
oświadczeń - zatwierdzonych przez Zamawiającego – pochodzących od podwykonawców 
(dalszych podwykonawców), o uregulowaniu wszelkich należności wobec podwykonawców 
(dalszych podwykonawców) przez Wykonawcę. Oświadczenia, o których mowa powyżej, zawierać 
będą także informacje o wystawionych przez podwykonawców, a jeszcze niewymagalnych 
fakturach, ich wartości, a także o robotach budowlanych, realizowanych a jeszcze nieodebranych i 
ich wartości.  

 
8.  Dane do faktury: 

 
Nabywca:  
Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice 
NIP: 199-00-12-987 
 

Odbiorca:  
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Kórnicy 
ul. Główna 2 
47-300 Krapkowice  

 
 

§ 4 

 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

  

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania całości przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem 
wszelkich pozwoleń i dokonaniem wszelkich zgłoszeń (o ile będą wymagane) w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30 listopada 2019 roku.  

3. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu, w terminie 14 dni po podpisaniu umowy 
szczegółowy HRI. HRI wymaga akceptacji Zamawiającego. W HRI powinny zostać określone 
terminy wykonania przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków umownych.  

4. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru, 
dokumentacji projektowej do której nie wniesiono zastrzeżeń 

 
§ 5 

 
WYKONANIE PRAC 

 
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z HRI oraz OPZ.  

2. HRI stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji umowy i stanowić będzie 
zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminów realizacji poszczególnych etapów.  

3. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zmianę treści HRI, zmiana ta 
może nastąpić, jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę, na piśmie pod rygorem 
nieważności. Zmiana nie może powodować przesunięcia realizacji terminu umowy ponad okres 
wskazany w § 4 ust. 2 umowy z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.  

4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy, tempo prowadzonych prac według Zamawiającego nie pozwoli na 
terminowe ich zakończenie zgodnie z HRI, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie 
wszelkich racjonalnych działań dla przyspieszenia postępu prac (zwiększenie postępu robót 
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budowlanych, zwiększenie ilości zatrudnionych osób, zwiększenie ilości sprzętu itp.). Wszystkie 
koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.  

 
§ 6 

 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

 
Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) sprawdzania kompletności i poprawności przedłożonych: dokumentacji projektowej i innych 
dokumentów (przedkładanych zgodnie z niniejszą umową oraz OPZ), w terminie nie dłuższym 
niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty dostarczenia do Zamawiającego oraz przystąpienia 
do odbiorów częściowych robót budowlanych, odbioru końcowego całości przedmiotu umowy, 
w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni od daty potwierdzenia gotowości do 
odbioru przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej i innej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy tej dokumentacji;  

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia odbioru, 
dokumentacji projektowej do której nie wniesiono zastrzeżeń, 

3) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu 
umowy;  

4) dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy; 
5) przystąpienia do odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 

do 5 (słownie: pięć) dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę;  

6) zabezpieczenia środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonania Inwestycji;  

7) terminowej zapłaty należności wynikających z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez 
Wykonawcę i Zamawiającego na zasadach określonych w § 3 umowy.  

 
§ 7  

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z zapisem § 1 ust. 8-10 niniejszej umowy oraz 
zapisami SIWZ i w szczególności zgodnie z OPZ;  

b) uzyskania od Zamawiającego akceptacji dokumentacji projektowej, rysunków wykonawczych 
oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych i 
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji,  

c) wykonania wszelkich ekspertyz, analiz, weryfikacji i dokumentów o których mowa w OPZ;  

d) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami SIWZ, w 
tym OPZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa 
budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o 
ochronie p.poż. w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 umowy;  

e) stosowania materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń zgodnych z wymogami określonymi 
w OPZ, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

f) organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy, składowania zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami wynikającymi z 
przepisów dot. ochrony p.poż. i bhp.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na 
budowie. W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza 
wykonanie części robót budowlanych przez podwykonawców (dalszych podwykonawców) lub inne 
podmioty.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznaczenie ternu budowy i 
utrzymywanie tablic informacyjnych w dobrym stanie.  

4. Od dnia przejęcia terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu 
lub osobom trzecim w związku z realizowaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności za 
szkody na zdrowiu lub życiu oraz w mieniu.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą teren 
budowy, mienie oraz materiały przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy od chwili 
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przekazania terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (m. in. 
utrzymanie budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie 
została zniszczona lub okradziona), ale nie dłużej niż do przejęcia przedmiotu umowy do 
eksploatacji.  

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w wykonanych pracach i 
materiałach powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn 
ich powstania, z wyłączeniem sytuacji, gdy nastąpiły one z wyłącznej winy Zamawiającego.  

7. Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt zasilanie placu budowy w energię 
elektryczną i wodę (pobór wody i energii dla potrzeb robót budowlanych i zaplecza budowy należy 
opomiarować) oraz odprowadzenie ścieków, na warunkach uzgodnionych z dostawcami tych 
mediów.  

8. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami w 
zakresie właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę powietrza 
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. 

9. Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest 
obowiązkiem Wykonawcy i nastąpi na jego koszt. Odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 
2018 r., poz. 21 z późn. zm.).  

10. Wykonawca po zakończeniu prac na własny koszt: zlikwiduje plac budowy, wywiezie pozostałe 
materiały i odpady w tym powstałe z demontażu i rozbiórki oraz doprowadzi teren do stanu 
pełnego uporządkowania, przez co rozumie się stan sprzed rozpoczęcia realizacji przedmiotu 
umowy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed 
uszkodzeniami, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności oznacza 
to uzyskanie stosownych zgód na poruszanie się określonymi drogami, dostosowanie się do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z 
terenu budowy, aby Wykonawca nie spowodował szkód na drogach.  

12. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń 
powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców 
(dalszych podwykonawców) i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń 
do ich natychmiastowej naprawy.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za 
naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają 
Wykonawcę i wliczone są w wynagrodzenie objęte niniejszą umową.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do 
dziennika budowy o każdym przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu umowy, najpóźniej 
następnego dnia od dnia wstrzymania.  

15. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia objętego niniejszą umową zapewni pełną obsługę 
geodezyjną i geotechniczną (bieżącą i powykonawczą) niezbędną do zrealizowania przedmiotu 
umowy.  

16. Wykonawca, o ile będzie wymagane, na własny koszt zapewni na etapie wykopów, zasypów, 
wymian gruntu stały nadzór na budowie geologa, posiadającego odpowiednie uprawnienia 
(zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie 
kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z 2016 r., poz. 425 z późn. zm.) lub przepisami wydanymi 
w ich miejsce.  

17. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 
przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem 
uzgodnić przewidywany sposób, zakres, warunki i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości 
z jej właścicielem. Po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe 
w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości i przywrócić ją do stanu sprzed robót 
budowlanych.  

18. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego 
terenu, (urządzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, teletechniczne i 
inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na 
przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia podziemnego terenu. Wykonawca 
zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego, właściwe urzędy oraz właścicieli 
uzbrojenia, o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.  
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19. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przebudowy kolidującego z realizacją 
przedmiotu umowy istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu (ujawnionego i nie ujawnionego w 
stosowych dokumentach i mapach), w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.  

20. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 
ust. 1 umowy, w imieniu Zamawiającego wykonać wszystkie obowiązki nałożone na 
Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego) warunkach i 
uzgodnieniach, w zakresie, w jakim dotyczą one przedmiotu umowy.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom 
upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu 
do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty budowlane w związku z umową będą 
wykonywane.  

22. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest do przeprowadzania narad 
technicznych i koordynacyjnych nie rzadziej niż raz na miesiąc oraz sporządzania sprawozdań z 
tych narad. Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w 
terminie dwóch dni roboczych od dnia narady. Wykonawca zapewni udział w naradach wszystkich 
podwykonawców (dalszych podwykonawców). Zamawiających powinien zostać powiadomiony o 
dacie każdej narady w terminie umożliwiającym osobiste stawiennictwo Przedstawiciela 
Zamawiającego na takiej naradzie.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy zobowiązuje Wykonawcę do jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej 
prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego.  

24. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób, który nie będzie zakłócał działania ZSP 
w Kórnicy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć takie prowadzenie prac, aby przy 
zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie 
placówki (ZSP w Kórnicy) i wykonywać roboty budowlane w sposób nieutrudniający 
funkcjonowania tych obiektów. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji 
winno odbywać się przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, bez zakłóceń, w okresach 
funkcjonowania placówki. Należy utrzymywać temperatury powietrza zgodne z polskimi normami. 
Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia ciągłości pracy danego obiektu. Wszelkie 
działania, które mogą spowodować zakłócenie działania ZSP w Kórnicy powinny być uzgodnione 
z Dyrektorem placówki bądź inną upoważnioną osobą i w miarę możliwości prowadzona poza 
godzinami jej działania.  

25. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 5-egz. w wersji 
papierowej oraz w 2-egz. w wersji elektronicznej (płyty CD-R/DVD w formacie dokumentów 
edytowalnych .dwg, docx, .xls i nieedytowalnych w formacie .pdf). Dokumentacja powykonawcza 
winna być sporządzana systematycznie na bieżąco w trakcie realizacji przedmiotowej Inwestycji, a 
szczegółową formę i zakres oraz sposób jej sprawdzania i przekazywania należy uzgodnić z 
Zamawiającym.  

26. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób i 
testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym, dokonać 
rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji).  

27. Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiałów, do ich 
zatwierdzenia: certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności z 
obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku właściwą aprobata techniczną. 

28. Wykonawca zapewni Zamawiającemu uczestnictwo w próbach, testach, rozruchach, o których 
mowa w ust. 26 powyżej. W tym celu Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym 
terminie próby, testu, rozruchu w ciągu co najmniej 7 dni przed planowaną datą jego 
przeprowadzenia. Koszt udziału Przedstawicieli Zamawiającego w testach i odbiorach ponosi 
Zamawiający.  

29. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania na żądanie Zamawiającego informacji 
odnośnie postępu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie wymaganym przez 
Instytucję Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą dla Programu, w ramach którego 
Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację przedmiotu umowy.  

30. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez ewentualnych 
podwykonawców oraz terminowego regulowania wynagrodzenia swoich podwykonawców 
(dalszych podwykonawców).  
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31. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do opracowania, 
przedłożenia Zamawiającemu i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).  

32. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru dla 
prawidłowej realizacji Umowy. 

33. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 
kontrolach i wypadkach. 

34. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy opracuje i przedłoży 
Zamawiającemu informacje projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

35. Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 
36. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy 

ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa 
nieszczęśliwych wypadków, w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem 
umowy i okazanie jej na każde żądanie Zamawiającego.  

37. Obowiązkiem Wykonawcy jest spełnienie obowiązku wynikającego z § 15 umowy. 
 

§ 8 
 

     ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROBOTY WYKONANE PRZEZ PODWYKONAWCĘ 
 

1. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca 
ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty przez nich wykonywane. 

2. Podmiot, który zobowiązał się w ofercie Wykonawcy do udostępnienia zasobów odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
wskazanych zasobów, chyba, że za nieudostępnienia zasobów nie ponosi winy. 

                                                                                                                                                                 
§ 9 

 
PODWYKONAWCY 

 
1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu przed 
przystąpieniem do robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze 
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia zamawiającemu umowy, o której mowa w 
ust. 2 może zgłosić pisemny sprzeciw wobec wykonywania robót przez podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę. 

4. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu o którym mowa w ust. 3, uważać się będzie za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.    

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będą 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości całkowitej niniejszej umowy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 
określony w ust. 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Zasady opisane w ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.       
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, których 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 przedmiotu zamówienia. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczyć może wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będzie 
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wykonanie robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi. 

10. Kwota wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z Harmonogramu i Kosztorysu Szczegółowego. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający:  

a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy,   

b) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.   

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości netto umowy, określonej w  § 2 ust. 1, może stanowić podstawę 
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.   

16. Przepisy ust. 1-15 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647(1) ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.         

 
§ 10 

 
NADZÓR 

 
1.  W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego kontroli nad prawidłowością wykonywania 

czynności objętych niniejszą Umową (pod względem technicznym i rozliczeniowym) Zamawiający 
wyznacza Inspektora Nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach prowadzących 
nadzór inwestorski w terminie 7 dni od dnia delegowania poszczególnych Inspektorów bądź od ich 
zmiany na inne uprawnione osoby.  

2. Inspektor Nadzoru upoważniony jest do bieżącej koordynacji prac realizowanych na podstawie 
Umowy i pełnienia funkcji inspektora nadzoru poprzez właściwych inspektorów nadzoru. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego sprawowanego przez 
projektanta wykonanej dokumentacji, na swój koszt. 

 
§ 11 

  
ODBIORY  

 
1. Odbiory przedmiotu umowy będą dokonywane na zasadach oraz w terminach określonych w 

OPZ.  
2. W przypadku odbiorów częściowych, będących podstawą do dokonania płatności i odbioru 

końcowego protokoły odbioru winny być podpisane przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, 
Wykonawcę i inne podmioty uczestniczące w odbiorze. Protokół odbioru  sporządzi Inspektor 
Nadzoru w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje 
Wykonawca, jeden Zamawiający, a jeden Inspektor Nadzoru.  

3. Odbiór dokumentacji projektowej zostanie dokonany w ciągu 14 dni po przekazaniu 
Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej i wolnej od wad dokumentacji projektowej, 
zaakceptowanej przez Zamawiającego, w formie, o której mowa w § 1 ust. 10 umowy. 
Potwierdzeniem dokonania odbioru dokumentacji projektowej będzie podpisany przez 
Zamawiającego protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy, tj. dokumentacji projektowej. 

4. Przedmiotem odbioru częściowego robót będzie wykonanie elementów robót, wynikających z 
HRI. Roboty budowlane, dla których strony ustalają odbiory elementami robót, o których mowa 
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w HRI Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu pisemnie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie (najpóźniej w ciągu 3 dni), tak 
aby nie powodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego 
wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w 
szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące 
odbieranego elementu robót.  

5. O gotowości do odbioru końcowego Inwestycji Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego i 
wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet wymaganej dokumentacji 
powykonawczej. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub 
niedokładności w dokumentacji Wykonawca musi je niezwłocznie (w uzgodnionym z 
Zamawiającym terminie) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację 
powykonawczą. Wszędzie, gdzie nie zostanie uzgodniony stosowny termin, zostanie on 
wyznaczony jednostronnie przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania odbioru końcowego Inwestycji w ciągu 7 dni 
od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów. W czynnościach odbioru 
końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz innych jednostek, 
jeśli ich udział nakazują odrębne przepisy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest przed zgłoszeniem do odbioru końcowego do wysterowania 
automatyki, dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a 
także zapewnienia dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeżeli jest 
taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji. Wszelkie koszty z tym 
związane, w tym także materiały i media, ponosi Wykonawca. Rozruch i stosowne pomiary 
winny zostać wykonane zgodnie z informacjami wskazanymi w OPZ.  

8. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego zobowiązany jest opracować i wykonać 
dokumentację związaną z przedmiotem umowy, o której mowa w OPZ, w tym dokumentację 
powykonawczą, instrukcje obsługi i współpracy, oraz przeszkolić wskazane przez 
Zamawiającego osoby.  

9. Wykonawca zobowiązany jest przed zgłoszeniem do odbioru końcowego potwierdzić uzyskanie 
wymaganych umową na dofinansowanie Inwestycji efektów ekologicznych i energetycznych 
przy zachowaniu wskazanych parametrów techniczno-funkcjonalnych opisanych w OPZ lub 
rozwiązań projektowych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz do 
zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych poprzez dokonanie wpisów do dziennika 
budowy przez kierownika budowy zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz do pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego.  

11. W razie konieczności Wykonawca w imieniu Zamawiającego przed zgłoszeniem gotowości do 
odbioru końcowego Inwestycji uzyska pozwolenie na użytkowanie.  

12. Bez względu na dokonane odbiory częściowe Wykonawca jest odpowiedzialny za całość 
prowadzonych prac do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy do eksploatacji.  

13. Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z wyłącznej winy Zamawiającego 
pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca: 
1) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, 
2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. 

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. 
Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
VAT i  zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.  

14. Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z wyłącznej winy Wykonawcy to 
Zamawiający ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do 
tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę. 

15. Z dniem protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego lub z dniem, o którym mowa w 
ust. 13 pkt 2 przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.  

16. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.  

17. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin: fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 
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odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia 
wad, 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:  
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, 
technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
zażądać wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi, 
zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na 
zasadach określonych w § 17 niniejszej umowy,  

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie wadliwie wykonanej części 
przedmiotu mowy po raz drugi, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.                    

 

§ 12 
 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Wykonawca oświadcza, że:  
1) będzie posiadał pełnię autorskich praw osobistych i majątkowych do dokumentacji projektowej 

objętej umową (przez dokumentację projektową należy również rozumieć, na potrzeby 
niniejszej umowy, każdą inną dokumentacje sporządzaną przez Wykonawcę, zgodnie z 
niniejszą umową, w tym OPZ),  

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do dokumentacji projektowej objętej 
umową nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone prawami osób trzecich, i nie 
będą naruszać praw osób trzecich,  

3) nie zawarł ani nie zawrze z żadnym podmiotem umowy o korzystanie z dokumentacji 
projektowej objętej umową (umowa licencyjna),  

4) posiada i będzie posiadał pełne, wyłączne i niczym nie ograniczone prawo do udzielania 
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej objętej 
umową.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej 
umowie, autorskie prawa majątkowe (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 880 z późn. zm.), zwanej 
dalej Prawem autorskim, do dokumentacji projektowej objętej umową oraz zaktualizowanej 
dokumentacji projektowej powstałej w wyniku wykonania niniejszej umowy, na wszystkich 
znanych w dniu zawierania umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących 
polach eksploatacji:  
1) w zakresie używania,  
2) w zakresie wykorzystania w całości lub części oraz dokonywania zmian i przeróbek, w tym 

również do łączenia z innymi projektami,  
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  
5) w zakresie uprawnienia do używania, wykorzystania, utrwalania i zwielokrotniania opracowań 

(utworów zależnych), które powstaną wskutek dokonania zmian, przeróbek i połączenia z 
innymi projektami, zgodnie z pkt. 2;  

6) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera;  
7) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.  

3. Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych niniejszą umową 
praw i zezwoleń.  

4. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Zamawiającego własności 
egzemplarzy tej dokumentacji, w liczbie wymaganej zgodnie z niniejszą umową w ramach 
wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 
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§ 13 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% (dziesięć 
procent) ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy w kwocie ………………….. zł. w formie 
…………………………………………………………. 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 służy zabezpieczeniu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy i zostanie zwrócone wg warunków j.n.:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia  
 wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

2) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone wykonawcy nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

                                                            
§ 14 

 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… – miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany 

przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego 
Inwestycji. Przedmiotowa Gwarancja dotyczy również jakości zastosowanych materiałów, 
wyrobów i urządzeń. Gwarancja obejmuje swym zakresem całość przedmiotu umowy łącznie z 
zachowaniem efektów ekologicznych i energetycznych.  

2. W okresie udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów, 
co najmniej raz do roku. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanej dacie przeglądu z 
14-dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowiązywania Gwarancji przegląd zostanie 
przeprowadzony na dwa miesiące przed upływem obowiązywania Gwarancji. Wykonawca 
zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w każdym czasie w okresie 
Gwarancji. Przeglądy pomp ciepła powinny być wykonywane co roku po sezonie grzewczym.  

3. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej Gwarancji jest 
odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie Gwarancji, do którego przeprowadzenia 
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem okresu Gwarancji, 
stwierdzający brak wad lub protokół z usunięcia wad stwierdzonych podczas tego przeglądu. 
Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się, o ile wady ujawnią się po przeprowadzeniu 
ostatniego przeglądu.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach Gwarancji, napraw bieżących i 
awaryjnych (usuwania wad) zgłaszanych przez Zamawiającego bez względu na koszt naprawy.  

5. Zamawiający w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych Robót budowlanych 
w okresie Gwarancji obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 14 
dni od daty ujawnienia się wady. Reklamacja może zostać złożona pisemnie, faksem lub wysłana 
na adres e-mail: […]  

6. Wykonawca obowiązany jest do przystąpienia do usunięcia jakichkolwiek wad lub usterek:  
a) niezwłocznie – nie później jednak niż w dniu zgłoszenia reklamacji, jeżeli skutki ujawnionej 

wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia lub funkcjonowaniu ZSP w Kórnicy 
(naprawa awaryjna);  

b) w innych przypadkach w terminie __ godzin od dnia otrzymania reklamacji (naprawa bieżąca),  
7. Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w ust. 6 powyżej reklamacja uważana 

będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.  
8. W ramach Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 48 

(słownie: czterdzieści osiem) godzin od przystąpienia do usunięcia wady dla napraw awaryjnych i 
w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni od przystąpienia do usunięcia wady dla 
napraw bieżących lub w innym terminie, o ile Strony tak ustaliły. Przekroczenie terminów, o 
których mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa 
w § 17 ust. 1 pkt 4 umowy. Postanowienia § 17 ust. 1 pkt 1 umowy stosuje się odpowiednio.  

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki w terminie określonym w ust. 8 
powyżej, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania 
zgody sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania. Celem uniknięcia wątpliwości 
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interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 
480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.  

10. Strony zgodnie ustalają, iż koszt zastępczego wykonania, o którym mowa w ust. 9 powyżej, nie 
może przekroczyć łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy.  

11. Skorzystanie przez Zamawiającego z procedury wykonania zastępczego usunięcia wad lub 
usterek, o której mowa w ust. 9 oraz 10 niniejszego paragrafu, nie stoi na przeszkodzie w 
dochodzeniu przez Zamawiającego od Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych na zasadach 
ogólnych za niezrealizowanie przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, które może 
ponieść Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.  

13. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy w ramach Gwarancji, termin Gwarancji biegnie na 
nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania. 

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do Gwarancji stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego.  

 
§ 15 

 
OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

 
1. W trakcie realizacji zamówienia, w celu kontroli spełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników  

wykonujących czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2 na 
podstawie umowy o pracę, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym   
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

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

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zawierać imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy oraz wymiar etatu. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących, wskazane w  
pkt 8 działu III SIWZ, rodzaje czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest również do : 
1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania zatrudnienia  

pracowników wykonujących czynności o których mowa w ust. 2  na podstawie umowy o pracę, 
2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,  
3) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę  

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 16 

 
ZMIANA UMOWY 

 
 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy w przypadku: 
 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy, w tym podatku VAT- wówczas wykonawca otrzyma 
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wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej 
wysokości,   

2) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany:  
a. zaistnieniem nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, 

hydrogeologicznych, wykopalisk, wystąpienia warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania, lub 
skażeń, jeśli wystąpienie opisanych okoliczności będzie potwierdzone odpowiednim 
dokumentem/wpisem do dziennika budowy; w tym przypadku termin realizacji zostanie 
przesunięty o termin zaistnienia opisanych przeszkód, 

b. koniecznością wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy, w tym przypadku termin realizacji zostanie przesunięty o termin 
niezbędny do realizacji robót zamiennych lub robót dodatkowych, 

3) wstrzymania wykonania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy, wówczas termin realizacji umowy zostanie przesunięty o czas 
trwania przeszkody, 

4) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego podmiotem, na 
którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym 
niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
2. Zmiany do umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności, o 

której mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy, przy spełnieniu wymogów określonych odpowiednio w 
ust 1a i 1b art.144 ustawy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu 
realizacji przedmiotu umowy określonego w § 4 o normy czasu przewidziane w KNR, a w razie 
braku tych norm - w KNNR określonych dla robót stanowiących podstawę sporządzania aneksu do 
umowy. 

4. Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem 
nieważności.       

 
§ 17 

 
KARY UMOWNE  

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 8% łącznego wynagrodzenia umownego netto, o 
którym mowa w § 2 ust. 1, 

2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3 % łącznego 
wartości przedmiotu odbioru netto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na         
usunięcie wad, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady, w 
wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia 
faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez Zamawiającego, 

5) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 6, w wysokości łącznego 
0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w 
usunięciu nieprawidłowości, licząc od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, nie więcej 
jednak niż do wysokości 1% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1. Po 
upływie tego terminu, w przypadku nie usunięcia nieprawidłowości, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z jego wyłącznej winy z możliwością 
naliczenia dodatkowo kary umownej, o której  mowa w pkt 1,   
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6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub          
dalszym podwykonawcom, zatrudnionym na zasadach określonych w § 9, w wysokości 
0,05% wartości netto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,  

7) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia, w wysokości 
0,05% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia. W przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 2 i 5, przedkładający może 
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwie,   

8) w przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego nie spełniającego         
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia lub zatrudnionego bez zgody i weryfikacji          
Zamawiającego, w wysokości 1% łącznego  wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 
1 umowy,  

9) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na  
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 15 ust. 2,         
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10.000,00 zł za każdorazowe 
naruszenie.  

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub   
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 15 ust. 2.  

10) za zwłokę w przekazaniu przez Wykonawcę kosztorysu szczegółowego, o którym mowa w § 
3 ust. 2 – w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

11) za zwłokę w przekazaniu przez Wykonawcę HRI – w wysokości 200,00zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

12) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 
któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 24 – w wysokości 400,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn, za które ponosi wyłącznie odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 8%        
łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1, z wyjątkiem wystąpienia 
sytuacji, o której mowa w art 145 ust.1 u stawy - Pzp. W tej sytuacji Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach       
Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów.  

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów.  

 
§ 18 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 
1. Poza przypadkami wymienionymi w treści księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom    

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy : 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w przypadku likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) Wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej 

niż 7 dni kalendarzowych. 
f) Zamawiający odstąpi od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy i naliczy karę umowną w           

wysokości określonej w § 17 ust. 1 pkt 1, w przypadku 3-krotnego niespełnienia przez           
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Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób           
wykonujących czynności wskazane w § 15 ust.  2  umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:  
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 

go do zapłaty i wyznaczenia mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 21 dni licząc od 
daty otrzymania wezwania, 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub bez uzasadnionej 
przyczyny odmawia podpisania protokołu odbioru robót. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego   
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie może zostać złożone  w terminie 30  
dni, liczonych od dnia ujawnienia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące  
obowiązki szczegółowe :  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, wg. stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej           
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być          
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową,              
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót          
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca          
nie odpowiada, 

5)  Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia           
przez niego dostarczone lub wniesione.    

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi  
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały            
wykonane do dnia odstąpienia,    

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 3 pkt 3, po cenach  
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, zwaloryzowanych zgodnie z zapisami niniejszej          
umowy, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.       
 

§ 19 
 

ROBOTY I USŁUGI DODAKOWE, ZANIECHANE I ZAMIENNE 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z części robót, a ponadto do 
wprowadzenia robót zamiennych. W przypadku zaniechania robót lub wprowadzenia robót 
zamiennych Zamawiający poinformuje o tym pisemne Wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu 
decyzji o zaniechaniu robót bądź konieczności wprowadzenia robót zamiennych. 

2. W przypadku zaniechania części robót podstawą do określenia wartości robót zaniechanych 
będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostaną 
zaniechane, będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w Kosztorysie Szczegółowym. 
Wartość robót zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy i w tym celu 
Strony zawrą aneks do Umowy. 

3. Zamawiający określa limit robót, które mogą zostać zaniechane , który nie może przekroczyć 15% 
wartości wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, o którym mowa w § 2 pkt 1. lit c.  

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, 
co, w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wykonania 
tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, standardów i 
parametrów jak zamówienia podstawowego objętego Umową. Podstawą do sporządzenia wyceny 
tych robót jest zastosowanie cen jednostkowych określonych w Kosztorysie Szczegółowym, a w 
przypadku ich braku  zastosowanie wskaźników cenotwórczych uzgodnionych przez Strony, nie 
wyższych jednak od wskaźników cenotwórczych ustalonych wg średnich stawek SEKOCENBUD z 
kwartału poprzedzającego datę sporządzenia protokołu konieczności wykonania robót. 

5. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych określenie ich wartości nastąpi na podstawie 
kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę między Kosztorysem Szczegółowym, a 
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kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót, przy czym kosztorys robót 
zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie 
Szczegółowych, a w przypadku ich braku poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych 
uzgodnionych przez Strony, nie wyższych jednak od wskaźników cenotwórczych ustalonych wg 
średnich stawek SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego datę sporządzenia protokołu 
konieczności wykonania robót.  

 
§ 20 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Wszelka komunikacja oraz korespondencja związana z wykonaniem niniejszej umowy, winna być 

kierowana na adres siedziby Zamawiającego, tj.:  
 
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 
ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice 
e-mail: k.kubacka@krapkowice.pl oraz m.glod-matura@krapkowice.pl  
 
 

2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 
 

1) ze strony Zamawiającego: 
 
Katarzyna Kubacka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji tel. 77 44 66 875, 
Magdalena Głód-Matura – podinspektor ds. inwestycji tel. 77 44 66 817  

 
2) Inspektor Nadzoru:  

 
…………………………………, tel. ……………………………………… 
 
3) ze strony Wykonawcy:  

 
…………………………………, tel. ……………………………………… 

 
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i  wymaga jedynie pisemnego 

poinformowania drugiej strony o zaistniałej zmianie. 
4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu 
będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby Zamawiającego.     

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego jeśli przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

6. Zamawiający informuje Wykonawcę o korzystaniu przez Zamawiającego przy realizacji 
niniejszego zamówienia z dofinansowania. W sytuacji niedotrzymania przez Zamawiającego 
postanowień Umowy o dofinansowanie, Zamawiający może zostać obciążony korektą 
otrzymanego dofinansowania.  

7. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 
dla Wykonawcy.  

 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:  
      
 

 

...............................      ............................. 
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