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Nazwa i adres Zamawiaj cego:

Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c
33-170 Tuchów, Polska
Tel: +48 14 6210562
Adres e-mail: biuro@dorzeczebialej.pl
www.dorzeczebialej.pl

CZ
II
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na

Rozbudow sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy
Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie

Zamówienie o warto ci nieprzekraczaj cej kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 I 1473 oraz
z 2014r. poz. 423, 768, 811 i 915) - Prawo zamówie publicznych
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Umowa na wykonanie robót budowlanych – Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na
terenie gm. Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie
Nr umowy ____________
Zawarta w dniu __ ___________ 2014 r. w Tuchowie, pomi dzy:
1) Spó
Komunaln „DORZECZE BIA EJ" spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w
Tuchowie (33-170), przy ul. Jana III Sobieskiego 69C, nr KRS: 0000218925, NIP: 9930406600, REGON:
85274782500000, kapita zak adowy: 52 332 000,00 z i kapitale wp aconym 52 332 000,00 z
dzia aj cym na podstawie wpisu do rejestru przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla
Krakowa - ródmie cia w Krakowie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
reprezentowan przez:
awomira J drusiaka – prezesa zarz du
zwan w dalszej cz ci niniejszej umowy „Inwestorem” (Zamawiaj cym)
a
2) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________z
wan /Zwanym w dalszej cz ci niniejszej umowy „Wykonawc ”
Zwanymi w dalszej cz ci umowy pojedynczo „Stron ”, a wspólnie „Stronami”
Strony postanowi y zawrze umow (zwan w dalszej cz ci „Umow ”) o nast puj cej tre ci:
Preambu a
Zwa ywszy, e Inwestor yczy sobie, aby roboty, okre lone jako „roboty budowlane w zakresie
„Rozbudowy sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gm. Tuchów, ul. Partyzantów w
Tuchowie”, zosta y wykonane przez Wykonawc oraz, e przyj on Ofert Wykonawcy wy onion w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach w/w umowy, z on
w ramach post powania o udzielnie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (teks jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811 i 915) oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy oraz na podstawie oferty Wykonawcy z dnia __.___________.2015 r. strony postanawiaj , e:
§1
Postanowienia ogólne
1. Strony przyjmuj , e warunki dotycz ce realizacji Umowy okre la b
wymienione poni ej
dokumenty zwane w dalszej cz ci umowy „Dokumentami Umownymi” zgodnie z nast puj
kolejno ci wa no ci tych dokumentów:
a) Niniejsza umowa wraz z za cznikami,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
c) Dokumentacja projektowa robót obj tych zakresem zamówienia oraz wszelkie rysunki zamienne i
projekty zamienne zaakceptowane przez Inwestora wraz z ostatecznymi pozwoleniami na budow ,
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d) Harmonogram ramowy – o ile dotyczy,
e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
f) Oferta Wykonawcy wraz z za cznikami,
g) Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
h) Zasady gospodarowania odpadami wraz z za cznikami,
i) Gwarancja jako ci i r kojmia,
j) Wzór o wiadczenia dla podwykonawców,
k) Dokumenty formalnoprawne Stron.
2. Wykonawca o wiadcza, e znana jest mu tre wszystkich Dokumentów Umownych o których
mowa w § 1 ust. 1. Wykonawca nie wnosi adnych uwag, co do sposobu sporz dzenia jak i tre ci
Dokumentów Umownych i w pe ni akceptuje wynikaj ce z powy szych dokumentów warunki
wykonania Umowy. Wykonawca zobowi zuje si wywi za z najwy sz staranno ci z postanowie
Dokumentów Umownych i zobowi zuje si do wykonania przedmiotu Umowy tak, aby zosta
osi gni ty cel robót budowlanych.
3. Wykonawca nie mo e wykorzystywa ewentualnych b dów i braków w Dokumentach Umownych,
a o ich wykryciu winien bezzw ocznie zawiadomi Inwestora, który poinformuje Wykonawc o
podj ciu stosownej decyzji tj. o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek do Dokumentów
Umownych, a w razie potrzeby wyda tak e wszelkie konieczne wyja nienia lub polecenia.
4. Wykonawca o wiadcza, e przed podpisaniem Umowy zapozna si z terenem realizacji robót oraz
terenem otaczaj cym terenem budowy, Infrastruktur oraz ukszta towaniem terenu budowy,
warunkami geotechnicznymi i hydrologicznymi, umiejscowieniem istniej cych instalacji,
mo liwo ciami urz dzenia zaplecza budowy, zasilania w media oraz stanem dróg dojazdowych jak i
jej ogóln specyfik oraz, e otrzyma od Inwestora wszelkie niezb dne informacje mog ce mie
wp yw na ryzyko i okoliczno ci realizacji przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca o wiadcza, e
przed podpisaniem Umowy rozwa wszystkie stosowne warunki oraz okoliczno ci w których maj
by wykonywane prace w szczególno ci odno nie wp ywu tych okoliczno ci na obj te przedmiotem
umowy roboty, harmonogram prac, warto Umowy. Wykonawca o wiadcza, e nie b dzie kierowa
w stosunku do Inwestora jakichkolwiek zastrze
dotycz cych powy szych okoliczno ci zg oszonych
po terminie wyboru jego oferty oraz, e nie b dzie dochodzi od Inwestora jakichkolwiek roszcze od
niego, a w szczególno ci nie b dzie
da przesuni cia terminu realizacji prac b
zmiany
wynagrodzenia jednostkowego.
5. Wykonawca sk ada zapewnienie, e posiada wykwalifikowan kadr , rodki finansowe, wiedz i
do wiadczenie organizacyjne oraz wszystkie niezb dne materia y i zaplecze techniczne, konieczne do
prawid owego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy.
6. Wykonawca zobowi zany jest prowadzi roboty budowlane w sposób nie powoduj cy utrudnie
lub zak óce prowadzenia prac przez inne podmioty wykonuj ce inne roboty budowlane na rzecz
Inwestora b
funkcjonowania przedsi biorstwa Inwestora w zakresie przekraczaj cym normalny
zwi zek przyczynowo – skutkowy zwi zany z wykonaniem robót budowlanych na podstawie
niniejszej Umowy. Wykonawca zobowi zany jest z odpowiednim wyprzedzeniem dokonywa
koniecznych uzgodnie dotycz cych warunków technicznych i terminów wykonania swoich robót.
Wykonawca przyjmuje i uwzgl dnia w swoich za eniach dotycz cych sposobu realizacji prac
mo liwo zaistnienia typowych dla procesu budowlanego utrudnie lub okoliczno ci. Roboty
budowlane wykonywane na czynnych odcinkach sieci nie mog wp ywa na jej prawid owe
funkcjonowanie.
§2
Przedmiot umowy
1. Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane i zwi zane z nimi
pozosta e prace w nast puj cym zakresie:
a) Wytyczenie przebiegu sieci w terenie przy pomocy uprawnionego geodety, zdefiniowane
przeszkód uniemo liwiaj cych wykonanie sieci zgodnie z dokumentacj projektow , opracowanie
3
„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”
Post powanie ZP-8/15

Cz

II – Wzór umowy na roboty budowlane

projektów zamiennych, ewentualnie szkiców i rysunków niezb dnych do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej b
wyst pienia w imieniu spó ki o zamienne pozwolenie na budow i
inne akty administracyjne niezb dna dla mo liwo ci realizacji inwestycji (etap ten okre lany b dzie
tak e jako inwentaryzacja).
b) Oddania obiektów budowlanych wykonanych zgodnie z warunkami niniejszej umowy, projektem i
zasadami wiedzy technicznej w ramach inwestycji pn: Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na
terenie gm. Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie
c) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz opracowanie pozosta ej wszelkiej
niezb dnej dokumentacji (opinie, uzgodnienia, zgody) wymaganej dla uzyskania decyzji o pozwoleniu
na u ytkowanie obiektu budowlanego. W ramach przygotowania dokumentacji, o której mowa
powy ej Wykonawca zobowi zany jest do:
- zawiadomienia: Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej i Pa stwowej Stra y Po arnej oraz innych
instytucji wskazanych przez Inwestora, o zako czeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze
przyst pienia do jego u ytkowania oraz uzyskania stanowiska tych organów w sprawie zgodno ci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. W przypadku uwag lub zg oszenia
sprzeciwu Wykonawca zobowi zany jest doprowadzi wykonanie obiektów budowlanych do
zgodno ci z wytycznymi w/w instytucji jak i z samym projektem budowlanym.
- przed enia o wiadczenia kierownika budowy:
a) o zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budow oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy;
- skompletowania protoko ów bada i sprawdze ;
- doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpocz cia prowadzenia robót budowlanych.
Celem przygotowania dokumentacji o której mowa pod lit. c, Inwestor udzieli Wykonawcy lub osobie
wskazanej przez Wykonawc stosownych pe nomocnictw oraz z y w razie potrzeby wymagane
wiadczenia.
§3
Obowi zki stron
1. Wykonawca zobowi zany jest do:
a) czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodno ci rozwi za technicznych, materia owych i
ytkowych z Dokumentacj Projektow i obowi zuj cymi projektami, w tym techniczno –
budowlanymi i innymi obowi zuj cymi w realizacji niniejszej umowy normami i standardami.
b) wyja niania na ka de danie Inwestora lub jego przedstawicieli w tpliwo ci powsta ych w toku
realizacji przedmiotu Umowy,
c) uprzedniego uzgadniania mo liwo ci wprowadzania jakichkolwiek odst pstw w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej,
d) uczestnictwa w spotkaniach i naradach technicznych oraz odbiorach przewidzianych przepisami
prawa i postanowieniami umowy oraz odbiorze ko cowym,
e) niezw ocznego powiadomienia Inwestora o zauwa onych nieprawid owo ciach, które jego
zdaniem mog mie niekorzystny wp yw na wymagan jako i terminowo wykonania przedmiotu
Umowy, a w szczególno ci zawiadomi Inwestora o wadach dokumentacji projektowej czy innych
przeszkodach uniemo liwiaj cych
prawid owe wykonanie robót budowlanych. Wykonawca
obowi zany jest uprzedzi Inwestora o ka dej gro bie opó nienia robót i innych zagro eniach
mog cych wp yn
na prawid owy przebieg realizowanego przedsi wzi cia. W przypadku nie
zachowania powy szego trybu Wykonawca nie mo e powo ywa takich okoliczno ci, jako podstawy
ograniczenia jego odpowiedzialno ci z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania zobowi za
umownych.
f) przekazania niezb dnej dla prawid owego u ytkowania przedmiotu umowy wiedzy technicznej,
udost pnienia procedur eksploatacji i konserwacji wraz z harmonogramem wszystkich czynno ci
konserwacji oraz dostatecznie szczegó owych instrukcji obs ugi i eksploatacji wszelkich maszyn i
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urz dze , aparatury, systemów i sprz tu wykonanych lub dostarczonych w ramach niniejszej Umowy
tak, aby Inwestor lub inny podmiot móg obs ugiwa , konserwowa , rozbiera i sk ada , regulowa i
naprawia urz dzenia – w terminie wskazanym przez Inwestora. Wykonawca przeszkoli bezp atnie
pracowników Inwestora w zakresie wskazanym powy ej. Szczegó owy termin, miejsce i zakres
rzeczowy szkole b dzie ustalany przez Inwestora.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za dzia ania i zaniechania wszelkich osób, którymi pos uguje si
przy wykonaniu niniejszej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno
za ich dzia ania i
zaniechania jak za w asne dzia ania i zaniechania.
/zapis w przypadku Wykonawców wspólnie realizuj cych umow /
3. Wykonawcy wspólnie realizuj cy umow s solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
4. Wykonawcy realizuj cy wspólnie umow wyznaczaj niniejszym spo ród siebie Lidera
upowa nionego do zaci gania zobowi za w imieniu wszystkich Wykonawców realizuj cych wspólnie
Umow . Lider upowa niony jest tak e do wystawienia faktur, przyjmowania p atno ci od Inwestora i
do przyjmowania polece na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizuj cych wspólnie
Umow .
Liderem,
o
którym
mowa
powy ej
dzie
_____________________________________________.
5. Postanowienia Umowy dotycz ce Wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawców
realizuj cych niniejsz Umow wspólnie.
6. W terminie 10 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizuj cy wspólnie umow przed
Inwestorowi kopi umowy okre laj : zakres obowi zków ka dego z Wykonawców przy realizacji
niniejszej Umowy, termin zwi zania umow na czas nie krótszy ni czas wynikaj cy z niniejszej
Umowy, wskazanie przedstawiciela wykonawców oraz zapis o wspólnej i solidarnej
odpowiedzialno ci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.
7. Inwestor zobowi zany jest do:
a) wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji zada inwestycyjnych na podstawie protoko u
przekazania terenu budowy (frontów robót),
b) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej na zlecony zakres robót,
c) obj cia prowadzonych prac budowlanych nadzorem inwestorskim i autorskim,
d) dokonania zap aty nale nego wynagrodzenia Wykonawcy,
e) przeprowadzenia w ustalonym trybie odbiorów robót.
§4
Organizacja terenu budowy, Bezpiecze stwo realizacji robót
1. Inwestor zobowi zany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy i frontu robót
w terminie do 7 dni, licz c od daty zawarcia umowy, a Wykonawca zobowi zany jest w tym terminie
do jego przyj cia od Inwestora.
a) Wykonawca ponosi pe
odpowiedzialno
za teren budowy od chwili jego
protokolarnego przyj cia do momentu podpisania bezusterkowego protoko u odbioru ko cowego.
b) W przypadku, gdy Wykonawca uzna, e obszar terenu budowy przekazany przez Inwestora
jest niewystarczaj cy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien w asnym staraniem i na w asny
koszt zapewni sobie dodatkowy teren.
c) Inwestor ma mie w ka dym czasie swobodny dost p do ternu budowy.
d) W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawcy zostanie przekazana dokumentacja
projektowa w jednym egzemplarzu. Dalsze potrzebne Wykonawcy kopie Wykonawca sporz dzi na
asny koszt. Powielanie i wykorzystywanie dokumentacji projektowej przez Wykonawc jest
dozwolone tylko w zakresie niezb dnym dla realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca nie mo e bez
uprzedniej pisemnej zgody Inwestora w szczególno ci kopiowa , powiela , publikowa i udost pnia
osobom trzecim cz ci lub ca ci jakiejkolwiek dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez
Inwestora w zwi zku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy. Wykonawca zwraca
dokumentacje projektow (orygina ) bezzw ocznie na ka de danie Inwestora, zachowuj c do
dalszego wykorzystania kopie sporz dzon we w asnym zakresie.
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e) Inwestor nie przeka e placu budowy do czasu przed enia i zaakceptowania przez niego
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Opó nienie z tego tytu u b dzie traktowane jako powsta e z
przyczyn zale nych od Wykonawcy i nie mo e stanowi podstawy do zmiany terminu zako czenia
robót.
2. Wykonawca jest zobowi zany do zorganizowania terenu budowy i podj cia wszystkich czynno ci
niezb dnych do w ciwego wykonania prac, w tym: zabezpieczenia, o wietlenia i oznakowania
terenu budowy w szczególno ci wykopów otwartych. Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia,
aby adna osoba poza pracownikami lub osobami dzia aj cymi za zlecenie Wykonawcy, niezb dnymi
w celu realizacji robót, nie przebywa a na placu budowy bez pisemnej zgody Wykonawcy lub
Inwestora.
3. Wykonawca po protokolarnym przej ciu terenu budowy zgodnie z SST 01.01. w terminie do 30
(trzydziestu) dni ma dokona inwentaryzacji (tyczenia) przebiegu obiektów budowlanych, których
realizacja jest przedmiotem niniejszej umowy.
4. Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania porz dku na terenie budowy oraz w jego
bezpo rednim otoczeniu, szczególnie na przyleg ych ulicach i chodnikach. Po zako czeniu realizacji
przedmiotu Umowy Wykonawca zobowi zany jest uporz dkowa i uprz tn teren i zlikwidowa ca e
zaplecze oraz przywróci do stanu poprzedniego tereny zaj te w zwi zku z wykonaniem przedmiotu
Umowy. W razie niewykonania lub nienale ytego wykonania tego obowi zku Inwestor ma prawo
obci
Wykonawc kosztami wykonania powy szych obowi zków przez inny podmiot. Je eli
Wykonawca nie usunie sprz tu, nadmiaru materia ów, z omu, odpadów i tymczasowych robót
wszelkiego rodzaju, wszelkie pozostaj ce na terenie budowy rzeczy b
mog y by przez Inwestora
sprzedane lub usuni te w inny sposób z terenu budowy. Po potr ceniu wszelkich kosztów
ewentualna nadwy ka rodków pieni nych uzyskanych ze sprzeda y zostanie zwrócona Wykonawcy.
Je eli ze sprzeda y nie zostan uzyskane rodki wystarczaj ce na pokrycie poniesionych przez
Inwestora kosztów, Wykonawca b dzie zobowi zany zap aci odpowiedni powsta ró nic na
podstawie noty obci eniowej.
5. Wykonawca zapewni estetyczne i bezpieczne ogrodzenie placu budowy, szczególnie od strony ulic i
chodników ogólnodost pnych.
6. Wykonawca zapewni realizacj praw wynikaj cych z dojazdu do posesji prywatnych przez teren
budowy, poprzez wygrodzenie miejsc przejazdu i utrzymanie na bie co porz dku i dobrego stanu ich
nawierzchni. Jakiekolwiek ograniczenia w komunikacji w tym zwi zane z budow ogrodzenia placu
budowy, Wykonawca z 2 dniowym wyprzedzeniem uzgodni z w cicielami posesji, na których
realizowane b
prace budowlane. Wykonawca na w asn odpowiedzialno i na swój koszt,
podejmie wszelkie rodki zapobiegawcze wymagane przez rzeteln praktyk budowlan oraz
aktualne okoliczno ci, aby prowadzi prace w sposób niezak ócaj cy normalne funkcjonowanie
okolicznych obiektów a tak e zabezpieczy prawa osób trzecich oraz w cicieli posesji i budynków
siaduj cych z terenem budowy, celem unikni cia wyst powania tam jakichkolwiek zak óce czy
szkód w tym w szczególno ci poprzez odpowiedni organizacj robót oraz tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce. Wykonawca, dbaj c o dobre imi Inwestora zobowi zany jest unikn konfliktów ze
spo eczno ci lokaln mog cych wyst pi w zwi zku z wykonywaniem przez niego niniejszej Umowy.
W zwi zku z powy szym Wykonawca zobowi zany jest pokrywa wszelkie szkody wyrz dzone
osobom trzecim w zwi zku z realizacj przez niego robót oraz zwolni Inwestora z obowi zku
jakichkolwiek wiadcze , w tym w szczególno ci wiadcze odszkodowawczych, na rzecz osób
trzecich, zwi zanych z dzia aniami Wykonawcy. W przypadku skierowania powództwa przez podmiot,
który poniós szkod zwi zan z dzia alno ci Wykonawcy przeciwko Inwestorowi, Wykonawca
zobowi zuje si do przyst pienia do takiego sporu zwalniaj c Inwestora od odpowiedzialno ci za tak
szkod .
7. Wykonawca zobowi zany jest poinformowa co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem
mieszka ców miejscowo ci, gdzie b
prowadzone roboty budowlane o wszelkich utrudnieniach
mog cych wyst pi w zwi zku z realizacj tych robót. O sposobie poinformowania mieszka ców
dzie decydowa Inwestor, do którego odpowiedni wniosek o „okre lenie sposobu poinformowania
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mieszka ców o planowanych robotach budowlanych” zobowi zany jest wnie Wykonawca, co
najmniej na 14 dni przez rozpocz ciem prowadzenia tych robót.
8. Wykonawca zobowi zany jest do wyposa enia placu budowy w urz dzenia sanitarne niezb dne
dla potrzeb budowy.
9. Wykonawca zobowi zany jest do wyra nego i widocznego oznaczenia odzie y roboczej
pracowników realizuj cych roboty, a tak e zaopatrzenia pracowników w identyfikatory oraz
dostarczenia do Inwestora ewidencji pracowników Wykonawcy przebywaj cych na placu budowy.
Wykonawca ponosi w tym zakresie odpowiedzialno za przestrzeganie przepisów o ochronie
osobistej i innych przepisów BHP. Inwestor ma prawo wydali z budowy ka
osob dzia aj
w
imieniu Wykonawcy, która nie b dzie przestrzega a zasad BHP, w szczególno ci nie b dzie stosowa a
rodków ochrony osobistej, a tak e ka
osob nieposiadaj
odpowiednich kwalifikacji,
wykazuj
brak staranno ci lub wykonuj
swoje obowi zki w sposób niekompletny lub niedba y,
niestosuj
si do jakichkolwiek postanowie niniejszej umowy oraz dokumentów umownych lub w
jakikolwiek inny sposób naruszaj
lub nieprzestrzegaj
przepisów prawa lub innych postanowie
obowi zuj cych na terenie budowy, w tym post puj
szkodliwie dla bezpiecze stwa, zdrowia lub
ochrony rodowiska. Wykonawca zobowi zany jest wyznaczy i poda do wiadomo ci Inwestora
dane Koordynatora w rozumieniu art. 208 kodeksu pracy, sprawuj cego nadzór nad
bezpiecze stwem i higien pracy pracowników w miejscu prowadzenia robót budowlanych.
10. Wykonawca w porozumieniu z Zak adem Energetycznym na w asny koszt wykona zasilanie
elektryczne placu budowy. Miejsce poboru pr du powinno by olicznikowane. Koszt energii
elektrycznej zu ytej na potrzeby realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca na w asny koszt wykona przy cz wody dla placu budowy. Miejsce poboru wody
powinno by olicznikowane. Koszt poboru wody zu ytej na potrzeby realizacji przedmiotu umowy,
ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca na w asny koszt zorganizuje Biura Wykonawcy zlokalizowanego na terenie gdzie
prowadzone roboty budowlane obj te umow . Biuro powinno spe nia wszystkie wymagania w
zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym.
13. Wykonawca zobowi zany jest do umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej zgodnie z
ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane oraz rozp./ Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, monta y i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia.
14. Wykonawca zobowi zany jest do r cznego kierowania ruchem w przypadku konieczno ci
wprowadzenia ruchu wahad owego przez sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania
niektórych czynno ci zwi zanych z kierowaniem ruchem drogowym.
15. Wykonawca zobowi zany jest do opracowania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozp. Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia i przed enia go do akceptacji
Inwestora. Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia powinien uwzgl dnia specyfik robót, warunków
realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy,
uzgodnie dotycz cych zapewnienia mediów dla potrzeb budowy, szczegó owego harmonogramu
prac, programu zapewnienia jako ci prac jak i wykonania pozosta ych spraw formalno – prawnych
uj tych w zakresie prac.
16. Wykonawca zobowi zany jest do uzyskania wszelkich dodatkowych zezwole lub pozwole ,
wymaganych prawem, od w ciwych w adz, swoim staraniem i na w asny koszt. W porozumieniu z
adzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca we w asnym zakresie i na w asny
koszt uzyska zgod i warunki na dokonanie czasowego zaj cia chodnika i pasa drogowego w zakresie
niezb dnym dla realizacji robót.
17. Wykonawca b dzie przestrzega wymaga zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
zobowi zany jest umo liwi wystawiaj cym je w adzom przeprowadzenie inspekcji i zbadanie
przebiegu robót. Ponadto powinien umo liwi w ciwym w adzom udzia w badaniach i procedurach
sprawdzaj cych. Jednak e udzia w ciwych w adz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiejkolwiek odpowiedzialno ci przewidzianej w ramach umowy.
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18. adne dzia ania, szczególnie dzia ania zwi zane z odci ciem lub zamkni ciem dróg, wodoci gów
lub innych mediów u yteczno ci publicznej, powoduj ce przestój istniej cych urz dze lub ci gów
technologicznych nie b
rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploratorem tych urz dze lub
obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca b dzie
informowa Inspektora nadzoru na pi mie nie pó niej ni na 7 dni przez zamierzonym rozpocz ciem
tego typu prac, tak by umo liwi Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
rodków bezpiecze stwa.
19. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczysto ci sta ych i p ynnych
oraz bezpieczne, prawid owe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z ca ego terenu Budowy
lub miejsc zwi zanych z prowadzeniem robót tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zosta y
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikaj ce z tych obowi zków. Wszelkie powy sze
kwoty uwa a si za wliczone i obj te wynagrodzeniem przewidzianym za realizacje niniejszej Umowy.
20. Wykonawca zobowi zany jest zg osi pisemnie zamiar rozpocz cia robót do wszystkich w cicieli
i u ytkowników sieci uzbrojenia terenu (przedsi biorstwa przesy owe zwi zane z przesy em gazu i
pr du) z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalaj c warunki wykonania robót w strefie tych urz dze
kopie wszelkich zg osze Wykonawca przeka e Inspektorowi nadzoru. Ewentualne op aty za nadzory
ze strony w cicieli sieci uzbrojenia terenu ponosi Wykonawca. Ka dorazowo przed przyst pieniem
do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy b
wykonywane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, której uszkodzenie mo e stanowi zagro enie bezpiecze stwa (sie
gazownicza). Tego rodzaju czynno ci b
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem
i w cicielem tych instalacji.
21. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniaj cych,
wodoci gów i gazoci gów, s upów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas
wykonywania robót. Wykonawca niezw ocznie naprawi wszelkie powsta e uszkodzenia na w asne
koszt, a tak e, je li to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.
22. W przypadku gdy w trakcie prowadzenia robót budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do
którego istnieje przypuszczenie, i jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowi zany:
- wstrzyma wszelkie roboty mog ce uszkodzi lub zniszczy odkryty przedmiot, powiadomi o tym
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz dokona stosownego wpisu do dziennika budowy;
- zabezpieczy przy u yciu dost pnych rodków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- niezw ocznie zawiadomi o tym w ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a je li nie jest
to mo liwe, w odarzy gminy na której terenie zosta odkryty dany przedmiot.
23. Wykonawca zobowi zuje si chroni przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzie materia y i
urz dzenia wbudowane przez Wykonawc oraz wszelkie mienie powierzone przez Inwestora
Wykonawcy do dnia podpisania bezusterkowego protoko u odbioru ko cowego. Powy sze
zobowi zanie dotyczy równie obowi zku podj cia wszelkich odpowiednich rodków w celu
zabezpieczenia w/w mienia przed wp ywem czynników atmosferycznych.
24. Wykonawca obowi zany jest uzyska zgod Inwestora na zamontowanie jakichkolwiek
powierzchni reklamowych na terenie budowy.
25. Wykonawca przed przyst pieniem do wykonania robót oraz w ich trakcie zobowi zany jest
sporz dza dokumentacj fotograficzn oraz inwentaryzacj przyleg ego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszcze w cicieli dotycz cych szkód spowodowanych wykonanymi robotami. Nadto
wykonawca zobowi zany jest do sta ego bie cego monitorowania stanu nieruchomo ci s siednich
wraz z zabudow .
26. W przypadku nie wywi zania si Wykonawcy z któregokolwiek zobowi zania zwi zanego z
procedurami bezpiecze stwa i organizacji placu budowy Inwestor jest uprawniony wyst pi z
roszczeniem o zap at lub zleci takie prace innym podmiotom, potr caj c koszt tych prac przy
rozliczeniu robót z Wykonawc .
27. W przypadku stwierdzenia przez Inwestora b
jego s by naruszenia zasad BHP, Inwestor
dzie uprawniony do na enia kary umownej w wysoko ci 5 000,00 z za ka de takie naruszenie.
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28. Inwestor nie jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy za jakiekolwiek szkody, straty, zniszczenia,
uszkodzenia lub mier , z wy czeniem sytuacji, gdy zdarzenie powoduj ce szkod , zniszczenie lub
mier spowodowane zosta y z winy umy lnej lub ra cego niedbalstwa Inwestora.
§5
Materia y
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona z w asnych nowych i nieu ywanych materia ów i urz dze
dostarczonych przez Wykonawc i b cych jego w asno ci przy u yciu jego w asnego sprz tu i
innych narz dzi i urz dze niezb dnych dla wykonania robót.
2. Materia y i urz dzenia , o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy, powinny odpowiada , co do jako ci
wymaganiom w szczególno ci okre lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 pó n. zm.), wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowanych w budownictwie zgodnie z okre leniami art. 10 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2006 r. nr 156, poz. 118 z pó n. zm.), - ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci
(tj. Dz. U. z 2004 r. nr. 204, poz. 2087 z pó n. zm.) oraz wymaganiom okre lonym w STWiORB i
dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót zgodnie z zasadami
kontroli jako ci materia ów i robót okre lonymi w STWiORB i dokumentacji projektowej.
Jednocze nie Wykonawca zobowi zany jest na ka de danie Inspektora nadzoru inwestycyjnego lub
Inwestora okaza na ka dym etapie realizacji robót wiadectwa dopuszczaj ce materia /materia y do
obrotu i stosowania w budownictwie.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrz dowanie, potencja ludzki oraz materia y wymagane do
dokonania na danie Inwestora kontroli jako ci robót wykonanych z materia ów Wykonawcy na
terenie budowy, a tak e do sprawdzenia ci aru i ilo ci zu ywanych materia ów.
5. Inwestor jest uprawniony do dania przeprowadzania dodatkowych bada , które s niezb dne w
celu przekazania obiektu do eksploatacji, a wykonawca obowi zany jest przeprowadzi takie badania
w sposób i w terminie okre lonym przez Inwestora.
6. Badania o których mowa powy ej b
realizowane przez Wykonawc na w asny koszt. Je eli w
rezultacie przeprowadzenia bada o których mowa w ust. 5 oka e si , e zastosowane materia y,
wykonane roboty s niezgodne z Umow , to koszty bada dodatkowych ostatecznie obci aj
Wykonawc .
7. Wbudowanie przez Wykonawc materia ów i urz dze zgodnych z wymaganiami STWiORB i
dokumentacj projektow b dzie odbywa o si na podstawie zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego kart materia owych na zasadach okre lonych w STWiORB.
8. Zastosowanie przez Wykonawc materia ów i urz dze innych ni przewiduje dokumentacja
techniczna ( równowa nych) ale nie stanowi cych zmiany istotnej w stosunku do przewidzianej
technologii wykonania, b dzie wymaga o uzyskania pozytywnej opinii Inwestora. Dokumentem
potwierdzaj cym mo liwo zmiany materia ów i urz dze b dzie zatwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Inwestora karta materia owa.
9. Akceptacja jako ci, rodzaju materia ów i urz dze przez Inwestora jest warunkiem koniecznym
rozpocz cia i prowadzenia robót lub ich Etapu.
10. Na ka de danie Inwestora Wykonawca zobowi zany jest okaza w stosunku do wskazanych
wyrobów i materia ów: Aprobat Techniczn , atest, certyfikat lub deklaracj zgodno ci wyrobu z
Polsk Norm , norm UE – w przypadku braku PN, Aprobat Techniczn oraz przekaza dokument
gwarancji jako ci.
11. Wykonawca winien zastosowa do wykonania przedmiotu umowy materia y spe niaj ce
wymagania jako ciowe okre lone:
a) Polskimi Normami, przenosz cymi normy europejskie lub,
b) normami innych pa stw cz onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz cymi te
normy.
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12. W przypadku braku Polskich Norm przenosz cych normy europejskiej lub norm innych pa stw
cz onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz cych te normy Wykonawca winien
zastosowa do wykonania przedmiotu umowy materia y spe niaj ce wymagania jako ciowe
okre lone w kolejno ci:
a) europejskimi aprobatami technicznymi,
b) wspólnymi specyfikacjami technicznymi,
c) normami mi dzynarodowymi,
d) innymi technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez europejskie organy
normalizacyjne.
13. W przypadku braku Polskich Norm przenosz cych normy europejskie lub norm innych pa stw
cz onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz cych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w ust. 12 uwzgl dnia si w kolejno ci:
a) Polskie Normy,
b) polskie aprobaty techniczne,
c) polskie specyfikacje techniczne.
14. Inwestor dopuszcza zastosowanie równowa nych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów odniesienia, wobec okre lonych w ust. 11-13.
15.
asno materia ów budowlanych i urz dze przechodzi na w asno Inwestora wraz z
momentem ich wbudowania.
§6
Funkcje osób
1. Niezapewnienie przez Wykonawc kierownictwa robót daje prawo Inwestorowi do wstrzymania
robót w ca ci lub w cz ci, bez prawa do zmiany ustalonego terminu zako czenia robót.
2. Kierownik budowy zobowi zany jest do wspó pracy i koordynacji podejmowanych dzia
w
porozumieniu z Inwestorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego).
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego b dzie dzia
w granicach umocowania, uprawnie
i obowi zków okre lonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych jak i w
postanowieniach niniejszej Umowy (przejmuj c cz
kompetencji zastrze onych dla Inwestora) w
szczególno ci poprzez: sprawowanie kontroli w zakresie zgodno ci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacj projektow , pozwoleniem na budow , obowi zuj cymi w Polsce przepisami oraz
polskimi normami; sprawdzanie jako ci wykonanych prac budowlanych oraz zainstalowanych
urz dze i wyposa enia, a tak e niedopuszczenie do zastosowania urz dze i wyposa enia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; sprawdzanie i odbiór prac budowlanych
w sposób okre lony umow ; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usuni ciem
wad i usterek.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego poza uprawnieniami zastrze onymi w innych miejscach umowy
na rzecz Inwestora, uprawniony jest do wydawania kierownikom budowy, kierownikom robót jak i
przedstawicielowi wykonawcy polece , potwierdzania wpisem do dziennika budowy okoliczno ci
dotycz cych: usuni cia nieprawid owo ci lub zagro , wykonania prób lub bada , tak e
wymagaj cych odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotycz cych
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobów budowlanych oraz urz dze technicznych.
5. Nadto Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dania od kierownika budowy lub
kierownika robót dokonania poprawek b
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a
tak e wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mog a wywo
zagro enie b
spowodowa niedopuszczaln niezgodno z projektem lub pozwoleniem na
budow .
6. Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego przypisuje si równie uprawnienie do wydawania
wi cych dla Wykonawcy polece dotycz cych podj cia dzia lub wykonania prac koniecznych do
prawid owego wykonania robót, a tak e w zakresie zmiany kolejno ci wykonywania robót.
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§7
Raportowanie narady
1. O ile Inwestor nie postanowi inaczej, Wykonawca jest ka dorazowo zobowi zany do
przedstawiania Inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) na jego danie, w formie
raportu ad hoc : listy osób i sprz tu uczestnicz cych w realizacji robót. Lista osób zatrudnionych na
budowie powinna zawiera o wiadczenie, i pracownicy posiadaj aktualne badania lekarskie,
szkolenie bhp oraz szkolenie stanowiskowe wraz z kserokopi tych dokumentów. Raport ad hoc mo e
zawiera równie inne elementy, których wed ug w asnego uznania mo e wymaga Inwestor.
Wykonawca zobowi zany jest do sk adania comiesi cznych raportów w formie i tre ci okre lonej w
STWiORB.
2. Wykonawca zobowi zany jest uczestniczy w naradach (rady budowy) zwo ywanych w miejscu
i terminie wskazanym przez Inwestora, pod rygorem zap aty kary umownej w wysoko ci 5.000 z za
ka dy przypadek braku uczestnictwa w naradzie lub spotkaniu, pod warunkiem powiadomienia o
terminie i miejscu narady, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.
§8
Przerwanie robót budowlanych
1. Wykonawca zobowi zany jest do przerwania robót budowlanych - je eli Inwestor uzna to za
konieczne – oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robót na czas przerwy. Je eli przerwa w
wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:
a) z okoliczno ci, za które Inwestor ponosi wy czn odpowiedzialno koszty zabezpieczenia poniesie
Inwestor na podstawie kosztorysu sporz dzonego przez Wykonawc wed ug stawek zatwierdzonych
przez Inwestora . Zamówienie obejmuj ce koszty zabezpieczenia b dzie dokonane na podstawie
osobnej umowy.
b) z okoliczno ci, za które ponosi odpowiedzialno Wykonawca koszty zabezpieczenia robót poniesie
Wykonawca,
c) z powodu zaistnienia okoliczno ci, za które adna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno ci koszty
zabezpieczenia robót ponios obie Strony po po owie.
2. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawc robót, o których mowa powy ej lub
niezabezpieczenia przez niego robót gro cych awari , które zosta y wpisane do dziennika budowy,
Inwestor mo e zabezpieczy te roboty we w asnym zakresie lub zleci to innemu Wykonawcy na
koszt i niebezpiecze stwo Wykonawcy. Ust p 1 niniejszego paragrafu stosuje si analogicznie w
przypadku odst pienia od umowy.
§9
Cesje
1. Wykonawca nie mo e przenosi jakichkolwiek wierzytelno ci, praw i obowi zków wynikaj cych z
niniejszej Umowy bez zgody Inwestora udzielonej na pi mie pod rygorem niewa no ci. Dokonanie
przez Wykonawc czynno ci, o której mowa w zdaniu poprzednim bez uprzedniej zgody Inwestora,
jest wobec Inwestora bezskuteczne i nie zwalnia Wykonawcy z adnych obowi zków na onych na
niego umow . W przypadku, gdy Wykonawc jest konsorcjum b
spó ka cywilna, wniosek o zgod
na powy sz czynno musi zosta dokonany przez wszystkich cz onków konsorcjum lub wspólników
spó ki cywilnej.
§ 10
Podwykonawcy
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1.Wykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo cz ci przedmiotu
zamówienia z innymi podmiotami z zastrze eniem, e nie spowoduje to wyd enia czasu wykonania
zamówienia stanowi cego przedmiot niniejszego zamówienia, ani nie zwi kszy kosztów wykonania
tego zamówienia.
2. Zlecenie wykonania cz ci robót podwykonawcom nie zmienia zobowi za Wykonawcy wobec
Inwestora za wykonanie tej cz ci robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzia ania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to by y dzia ania,
uchybienia lub zaniedbania jego w asnych pracowników.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzaj c zawrze umow o
podwykonawstwo, której przedmiotem s roboty budowlane, jest obowi zany, w trakcie realizacji
zamówienia przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robót (co najmniej z 21
dniowym wyprzedzeniem), do przed enia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowi zany do czy zgod wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre ci zgodnej z niniejsz umow .
4. W przypadku powierzenia przez Wykonawc realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca
zobowi zany jest do dokonywania we w asnym zakresie zap aty wynagrodzenia nale nego
podwykonawcy z zachowaniem terminów p atno ci okre lonych w umowie z podwykonawc .
Powy sze dotyczy odpowiednio relacji podwykonawca – dalszy podwykonawca. Wykonawca
zobowi zany jest tak uzgadnia w umowie z podwykonawc (dalszym podwykonawc ) terminy
atno ci aby terminy te by y krótsze od terminów zap aty przewidzianych za ten sam zakres robót w
umowie pomi dzy Inwestorem i Wykonawc . W adnym wypadku termin zap aty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie mo e
by d szy ni 30 dni od dnia dor czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzaj cych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, us ugi lub roboty budowlanej. Powy szy ust p dotyczy równie
podwykonawcy, realizuj cego dostawy lub us ugi.
5. Inwestor, w terminie 7 dni liczonym od przedstawienia Wykonawcy umowy o podwykonawstwo,
zg asza pisemne zastrze enia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezg oszenie pisemnych
zastrze
do przed onego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s roboty
budowlane, w terminie okre lonym powy ej, uwa a si za akceptacj projektu umowy przez
Inwestora.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedk ada zamawiaj cemu po wiadczon za zgodno z orygina em kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Inwestor, w terminie 7 dni od momentu przekazania umowy o podwykonawstwo, zg asza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.
8. Niezg oszenie pisemnego sprzeciwu do przed onej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okre lonym powy ej, uwa a si za akceptacj umowy
przez Inwestora.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedk ada Inwestorowi
po wiadczon za zgodno z orygina em kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem s dostawy lub us ugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wy czeniem umów o
podwykonawstwo o warto ci mniejszej ni 50.000,00 z .
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, je eli termin zap aty wynagrodzenia jest d szy ni
okre lony w ust. 4, Inwestor informuje o tym wykonawc i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wyst pienia o zap at kary umownej.
11. Przepisy ust. powy szych stosuje si odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Wykonawca zobowi zany jest do z enia w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT
Inwestorowi, potwierdzenia zap aty nale nego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców za zakres
prac udokumentowany faktur VAT wystawion na rzecz Inwestora. Potwierdzenie zap aty powinno
zawiera zestawienie kwot nale nych podwykonawcy oraz dalszym podwykonawc oraz specyfikacj
wskazuj
na zakres robót budowlanych wykonanych przez podwykonawców. W przypadku faktury
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ko cowej potwierdzenie winno by do czone do protoko u ko cowego odbioru robót. Za dokonanie
zap aty przyjmuje si dat uznania rachunku podwykonawcy.
13. Inwestor dokonuje bezpo redniej zap aty wymagalnego wynagrodzenia przys uguj cego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawar zaakceptowan przez Inwestora umow o
podwykonawstwo, której przedmiotem s roboty budowlane, lub który zawar przed on
Inwestorowi umow o podwykonawstwo, której przedmiotem s dostawy lub us ugi, w przypadku
uchylenia si od obowi zku zap aty odpowiednio przez wykonawc , podwykonawc lub dalszego
podwykonawc zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub us ugi.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wy cznie nale no ci powsta ych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s roboty
budowlane, lub po przed eniu Inwestorowi po wiadczonej za zgodno z orygina em kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem s dostawy lub us ugi.
15. Bezpo rednia zap ata obejmuje wy cznie nale ne wynagrodzenie, bez odsetek, nale nych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpo redniej zap aty Inwestor jest obowi zany umo liwi wykonawcy
zg oszenie pisemnych uwag dotycz cych zasadno ci bezpo redniej zap aty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powy ej. Inwestor informuje o
terminie zg aszania uwag, nie krótszym ni 7 dni od dnia dor czenia tej informacji.
17. W przypadku zg oszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor mo e:
a) nie dokona bezpo redniej zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
je eli wykonawca wyka e niezasadno takiej zap aty albo
b) z
do depozytu s dowego kwot potrzebn na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej w tpliwo ci Inwestora, co do wysoko ci
nale nej zap aty lub podmiotu, któremu p atno si nale y, albo
c) dokona bezpo redniej zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je eli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka e zasadno takiej zap aty.
18. W przypadku dokonania bezpo redniej zap aty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa powy ej, Inwestor potr ca kwot wyp aconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
nale nego wykonawcy.
19. Konieczno wielokrotnego dokonywania bezpo redniej zap aty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa powy ej, lub konieczno dokonania bezpo rednich zap at na sum
wi ksz ni 5% warto ci umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstaw do
odst pienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Inwestora z winny Wykonawcy.
20. Strony zastrzegaj , i Wykonawca b dzie zobowi zany do zap aty kar umownych z tytu u:
a) braku zap aty lub nieterminowej zap aty wynagrodzenia nale nego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko ci 5 000,00 z .
b) nieprzed enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko ci 5 000,00 z .
c) nieprzed enia po wiadczonej za zgodno z orygina em kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysoko ci 5 000,00 z .
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zap aty w wysoko ci 5 000,00 z .
Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego w przypadku nie
pokrycia przez kar umown ca ci szkody.
21. W przypadkach, o których mowa powy ej, przedk adaj cy mo e po wiadczy za zgodno z
orygina em kopi umowy o podwykonawstwo.
22. Personel podwykonawców zobowi zany jest do noszenia odzie y ochronnej identyfikuj cej
danego zatwierdzonego podwykonawc .
§ 11
Ochrona informacji
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1. Strony zgodnie o wiadczaj , e w trakcie realizacji niniejszej umowy b
sobie przekazywa
informacje i materia y zwi zane z realizacj przedmiotu umowy, które stanowi b
informacje
poufne z zastrze eniem ust. 2.
2. Za informacje poufne nie uwa a si informacji, które w momencie ich ujawnienia Wykonawcy, by y
ju znane opinii publicznej, lub po ujawnieniu Wykonawcy, sta y si znane opinii publicznej z przyczyn
niele cych po stronie Wykonawcy. Nadto za informacje poufne strony nie b
uwa
takich
informacji, których zainteresowane podmioty mog
da od Inwestora na podstawie Ustawy o
dost pie do informacji publicznej.
3. Strony zobowi zuj si i potwierdzaj , e wszelkie przekazywane przez drug Stron informacje
poufne, zostan zachowane w pe nej tajemnicy i poufno ci oraz, e zostan wykorzystane wy cznie
dla celów zwi zanych z realizacj przedmiotu umowy oraz, e nie zostan przekazane lub ujawnione
jakiejkolwiek osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Wykonawca mo e ujawni informacje poufne uzyskane w zwi zku z realizacj niniejszej Umowy
wy cznie osobom bezpo rednio zaanga owanym i zwi zanym z pracami nad realizacj przedmiotu
Umowy oraz osobom je nadzoruj cym, a tak e podwykonawcom. Osoby posiadaj ce dost p do
informacji poufnych podlegaj obowi zkowi zachowania poufno ci, za co Wykonawca ponosi pe
odpowiedzialno .
5. Wykonawca zobowi zany jest do:
a) dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed ich nielegalnym rozpowszechnianiem z
do eniem najwy szej staranno ci,
b) niezw ocznego poinformowania Inwestora o wszelkich przypadkach naruszenia obowi zku
zachowania poufno ci otrzymanych informacji poufnych.
6. Strony zgodnie o wiadczaj , e czas trwania obowi zku zachowania poufno ci, obowi zuje przez
okres 5 lat licz c od daty zawarcia umowy.
7. Je eli zgodnie z obowi zuj cym prawem, na skutek dzia
organów administracji rz dowej lub
samorz dowej, nakazów s dowych i administracyjnych musz zosta udost pnione lub ujawnione
informacje poufne udost pnione dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca mo e te
informacje przekaza jedynie w wymaganym zakresie, a o ich przekazaniu powiadomi pisemnie
Inwestora w terminie 7 dni od daty ich przekazania.
8. Naruszeniem obowi zku zachowania poufno ci jest ka de ujawnienie, przekazanie lub
udost pnianie osobom trzecim informacji poufnych niezgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.
§ 12
Gwarancja i r kojmia
1. Wykonawca udziela Inwestorowi 60 miesi cznej gwarancji i r kojmi na wykonany przedmiot
umowy.
2. Bieg okresu gwarancji i r kojmi rozpoczyna si :
a) w dniu nast pnym licz c od daty podpisania bezusterkowego protoko u ko cowego,
b) dla wymienianych materia ów i urz dze z dniem ich wymiany.
3. W przypadku odst pienia od umowy przez któr kolwiek ze stron b
jej rozwi zania 60
miesi czny okres r kojmi i gwarancji zaczyna swój bieg w dniu nast puj cym od daty podpisania
bezusterkowego protoko u odbioru cz ciowego.
4. Inwestor mo e dochodzi roszcze z tytu u gwarancji tak e po up ywie terminu, je eli wada
zaistnia a w okresie trwania r kojmi b
gwarancji.
5. Dalsze warunki gwarancji przewidziano w karcie gwarancyjnej b
cej za cznikiem do niniejszej
umowy.
§ 13
Osoby Uprawnione do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy
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1. Do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza osob wskazana w ofercie
przetargowej.
2. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak mier , nag a choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidziane zdarzenie, jak równie w przypadku nie wywi zania si danej osoby z obowi zków
wynikaj cych z Umowy, lub je eli zmiana osoby stanie si konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezale nych od Wykonawcy (rezygnacja itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Inwestora z
zastrze eniem, i Inwestor b dzie mia prawo zakwestionowania zmiany i niewyra enia zgodny na
zmian w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzaj cym
znajduj zastosowanie postanowienia dotycz ce kwalifikacji osób zast puj cych.
3. Zaakceptowana w sposób okre lony niniejsz umow zmiana (w tym rozszerzenie sk adu
osobowego) osób, winna by potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
4. Skierowanie do kierowania robotami innych osób ni osoby wskazane w ofercie - bez akceptacji
Inwestora lub po zakwestionowaniu zmiany osoby - stanowi podstaw odst pienia przez Inwestora
od Umowy z winny Wykonawcy.
5. Zapisy ust pów poprzedzaj cych maj odpowiednie zastosowanie w przypadku z enia przez
Wykonawc propozycji powi kszenia sk adu personelu kierowniczego.
6. Inwestor zastrzega sobie prawo
dania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, w
przypadkach, gdy dzia ania b
zaniechania tych osób uniemo liwiaj lub stanowi zagro enie dla
prawid owego wykonania przedmiotu zamówienia, a tak e w razie nierzetelnego wykonania
obowi zków przez powy sze osoby. Inwestor poinformuje Wykonawc o konieczno ci zmiany takiej
osoby oraz jej przyczynach. Inwestor zaakceptuje zmian gdy kwalifikacje i do wiadczenie wskazanej
osoby b
takie same lub wy sze od kwalifikacji i do wiadczenia osoby wymaganego
postanowieniami SIWZ. Zmiana taka winna by potwierdzona wpisem do dziennika budowy i
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§ 14
Sposób porozumiewania si
1. Zmiana adresu Strony umowy jak i danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie
adresu Strona powinna powiadomi drug Stron . Powiadomienie to zostanie uznane za skuteczne
po jego dor czeniu adresatowi. W przypadku dor czenia za pomoc listu poleconego, drugie
nieodebrane awizo uwa a si za skuteczne dor czenie.
§ 15
Termin wykonania umowy
1. Wykonawca jest zobowi zany zrealizowa przedmiot umowy wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej s
cej celowi uzyskania decyzji o pozwoleniu na u ytkowanie dla
przedmiotu objetego umow najpó niej na dzie …………………………… r.
2. Za dat wykonania przedmiotu umowy w pe nym zakresie uznaje si dzie , w którym
Wykonawca zg osi wykonanie ca ego zadania do odbioru, je eli w toku czynno ci odbioru,
zadania zosta o ono uznane za wykonane nale ycie w pe nym zakresie i zgodnie z
postanowieniami umowy.
§ 16
Harmonogram
1. Przedmiot umowy b dzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora
harmonogramem.
2. Zmiana zatwierdzonego przez Inwestora harmonogramu szczegó owego mo e zosta dokonana
na pisemny wniosek Wykonawcy. Wniosek o zmian winien zawiera opis przyczyn
uzasadniaj cych zmiany oraz projekt zmienionego harmonogramu. Zmiana harmonogramu
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szczegó owego wymaga ponownego pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora pod rygorem
niewa no ci. Wykonawca zobowi zany jest przed
Inspektorowi nadzoru wniosek o zmian
harmonogramu szczegó owego w terminie 5 dni od daty wyst pienia okoliczno ci t zmian
determinuj cych. Zmiana harmonogramu jest zmian nieistotn i nie wymaga zmiany umowy.
3. W przypadku wykonania cz ci robót przez podwykonawców, Wykonawca zobowi zany jest
wskaza w Harmonogramie szczegó owy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców.
4. Harmonogram winien by wykonany w formie tabelarycznej i uwzgl dnia zatwierdzon przez
Inwestora kolejno
wykonywanych etapów, nadto powinien odzwierciedla technologi
realizacji robót z uwzgl dnieniem warto ci wynikaj cych z przed onego wraz z ofert
przedmiaru robót i zestawienia jednostkowych cen. Wykonawca uwzgl dni uwagi przekazane po
sprawdzeniu przed onego harmonogramu przez Inwestora.
§ 17
Si a Wy sza
1. Niedotrzymanie lub opó nienie w realizacji niniejszego przedmiotu Umowy przez któr kolwiek ze
Stron z powodu si y wy szej nie b dzie traktowane jako niedotrzymanie warunków
obowi zuj cej umowy i nie b dzie w szczególno ci powodowa o powstania odpowiedzialno ci
Wykonawcy wzgl dem Inwestora z tego tytu u.
2. Przez si wy sz w rozumieniu niniejszej Umowy Strony zgodnie uznaj istniej ce lub mog ce
powsta w przysz ci wydarzenia, które maj istotny wp yw na realizacj przedmiotu Umowy,
nie b ce pod faktyczn kontrol Stron i których nie mo na by o w aden sposób przewidzie .
Dla wyst pienia si y wy szej wszystkie poni sze przes anki musz wyst pi cznie: Wykonawca
nie mia wp ywu na powsta okoliczno , Wykonawca nie móg w racjonalny sposób
zabezpieczy si przed wyst pieniem danej okoliczno ci, w sytuacji jej wyst pienia Wykonawca
nie móg w racjonalny sposób jej unikn lub przezwyci
, nie mo na uzna jej za wywo an
w znacznym stopniu przez drug Stron . W szczególno ci za si wy sz uznaje si takie zdarzenia
jak demonstracje, strajki generalne lub bran owe trwaj ce d ej ni 7 dni, zamieszki, wojny,
powodzie, huragany, trz sienia ziemi.
3. W przypadku wyst pienia si y wy szej Wykonawca w terminie do 2 dni zobowi zany jest
zawiadomi inwestora o powstaniu okoliczno ci uznawanych za si wy sz wskazuj c przy tym
zobowi zania, z których nie mo e lub nie b dzie móg si wywi za w terminie. Po takim
zawiadomieniu Wykonawca b dzie usprawiedliwiony z niewykonania zobowi za na czas tak
ugi w jakim wskazana si a wy sza b dzie stanowi a przeszkod w jego realizacji.
4. Wykonawca winien do
wszelkich stara dla zmniejszenia wszelkich negatywnych
oddzia ywa zwi zanych z wyst pieniem si y wy szej. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi
Inwestora, gdy tylko si a wy sza przestanie go dotyczy .
5. Je eli realizacja wszystkich robót budowlanych uniemo liwiona jest przez okres d szy ni 30 dni
z powodu si y wy szej, o jakiej powiadomiono drug Stron , to wówczas ka da ze Stron mo e
odst pi od Umowy. W tym przypadku, po odst pieniu od Umowy Inwestor, na podstawie
protoko u odbioru i inwentaryzacji prac wykonanych i do wykonania, okre li warto wykonanej
pracy bior c za podstaw wylicze ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy.
6. Inwestor nie ponosi odpowiedzialno ci w takim wypadku za koszty zamówionych robót, urz dze
i materia ów, jakiekolwiek inne koszty lub zobowi zania, które w ramach niniejszej Umowy
zosta y przyj te na siebie przez Wykonawc .
§ 18
Odpowiedzialno odszkodowawcza
1. Odpowiedzialno za niewykonanie lub nienale yte wykonanie zobowi za umownych Strony
ponosi b
na zasadach ogólnych wynikaj cych z postanowie kodeksu cywilnego oraz poprzez
zap at kar umownych z tytu ów i w wysoko ciach okre lonych w ust. 2 .
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2. Wykonawca zap aci Inwestorowi kar umown :
a) za ka dy rozpocz ty dzie opó nienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysoko ci 0,1 %
wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.
b) za ka dy rozpocz ty dzie opó nienia w usuni ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w tym
odbiorach poszczególnych zada lub w okresie r kojmi lub gwarancji jako ci w wysoko ci 0,1 %
wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, poczynaj c od dnia nast pnego po up ywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/ usterek. Kary umowne zastrze one w pod lit. a) i b) mog podlega
sumowaniu.
c) za ka dy dzie przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywo anej przyczynami, za które
odpowiada Wykonawca w wysoko ci 0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za ka dy
dzie przerwy liczony od dnia nast puj cego po dniu wezwania Inwestora do podj cia przerwanych
robót.
d) za odst pienie od umowy przez Inwestora lub Wykonawc z powodu okoliczno ci, za które ponosi
odpowiedzialno Wykonawca w wysoko ci 20 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.
e) w przypadku niedotrzymania obowi zku przedstawienia polis ubezpieczeniowych, nieprzed enia
terminu ich obowi zywania w wysoko ci 0,2% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.
f) w przypadku niedotrzymania obowi zku przed enia obowi zywania zabezpieczenia nale ytego
wykonywania umowy (gwarancji) w wysoko ci 0,5 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.
g) za niezg oszenie zgodnie z warunkami umowy któregokolwiek z podwykonawców – w wysoko ci
5 000,00 z za ka dego niezg oszonego podwykonawc .
h) za wykonanie za pomoc podwykonawców innych robót ni wskazanych na warunkach
przewidzianych umow - w wysoko ci 1 % warto ci wykonanych przez podwykonawców robót.
i) je eli czynno ci zastrze one dla kierownika budowy b dzie wykonywa a inna osoba ni wymienione
w niniejszej umowy lub zmieniona przez Wykonawc bez akceptacji Inwestora - w wysoko ci 0,1 %
wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.
j) za ka dy dzie stwierdzonej przez Inwestora nieobecno ci kierownika budowy, niezg oszonej
uprzednio przez Wykonawc w wysoko ci 0,01 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.
k) za ka dy dzie opó nienia w oddaniu raportu miesi cznego 0,01% wynagrodzenia umownego
brutto.
3. Zap acenie przez Wykonawc kar umownych w przypadkach powy ej okre lonych nie zwalnia
Wykonawcy z obowi zku uko czenia robót lub jakichkolwiek innych obowi zków i zobowi za
wynikaj cych z umowy. Inwestor ma prawo dochodzi od Wykonawcy odszkodowania
uzupe niaj cego do pe nej wysoko ci poniesionej szkody i utraconych korzy ci na zasadach
okre lonych w kodeksie cywilnym. Wykonawca zobowi zany jest zap
kar umown tak e w
przypadku gdy Inwestor nie poniós szkody.
4. Kary umowne lub odszkodowania nale ne Inwestorowi z tytu u niniejszej umowy mog zosta
potr cone z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Ka da z kar umownych wymienionych powy ej jest niezale na od siebie, a Inwestor ma prawo
dochodzi ka dej z nich niezale nie od dochodzenia pozosta ych.
6. Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia od Inwestora w razie zw oki z zap at nale nego
wynagrodzenia odsetek ustawowych.
7. Inwestor odpowiada wzgl dem Wykonawcy wy cznie za dzia anie umy lne lub ra ce
niedbalstwo.
8. Wykonawca ponosi pe
odpowiedzialno wobec Inwestora za wszelkie szkody powsta e w
zwi zku z nieprawid owym lub nieterminowym wykonaniem zakresu robót powierzonych
Wykonawcy lub na onych na Wykonawc obowi zków umownych. Wykonawca poniesie wszelk
odpowiedzialno i pokryje wszelkie roszczenia, koszty post powania, odszkodowania, koszty,
obci enia i wydatki jakiegokolwiek rodzaju powsta e na skutek lub w zwi zku z uchybieniem
Wykonawcy na zasadach okre lonych w dokumentach umownych. Wykonawca ponosi te pe
odpowiedzialno za szkody wynikaj ce z fizycznych, materialnych lub niematerialnych uszkodze ,
zniszcze , strat i utraconych korzy ci spowodowanych komukolwiek, w czaj c w to Inwestora i jego
by, powsta ych podczas lub w zwi zku z wykonywaniem przez Inwestora przedmiotu Umowy w
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zwi zku z prac , us ugami, dobrami, sprz tem, materia ami, cz ciami dostaw obj tych Umow , a
tak e z tytu u wej cia bez zezwolenia w teren s siada, z tytu u uszkodzenia s siaduj cych terenów, z
powodu zebrania lub sk adowania ziemi lub innych rzeczy w miejscach do tego nie przeznaczonych
lub z powodu samowolnego zamkni cia dróg lub cieków wodnych albo jakiejkolwiek szkody
powsta ej na terenie przyleg ym do placu budowy, naruszenie przepisów ochrony rodowiska, w
stopniu ca kowicie zwalniaj cym od tej odpowiedzialno ci Inwestora. Wykonawca zobowi zuje si
zwolni Inwestora z zobowi za prywatnoprawnych jak i publicznoprawnych, które obci aj
Inwestora z powodu naruszenia przez Wykonawc przepisów, a gdyby zwolnienie Inwestora z
obowi zku wiadczenia nie by o mo liwe, Wykonawca zobowi zuje si pokry wszelkie finansowe
skutki jakie wynikaj dla Inwestora z naruszenia przepisów przez Wykonawc .
§ 19
Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy ustala si w wysoko ci 10% warto ci brutto
wynagrodzenia za realizacj przedmiotu umowy tj. na kwot _____________ z .
2. Wykonawca zobowi zany jest wnie zabezpieczenie na warunkach okre lonych przepisami Art.
od 147 do 151 ustawy prawo zamówie publicznych oraz w niniejszej Umowie.
3. Z enie przez Wykonawc zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy we w ciwej formie i
wysoko ci warunkuje wej cie w ycie umowy.
4. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 100% zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy zgodnie z
jego wymogami, nie pó niej ni na dwa dni przed podpisaniem Umowy, w formie okre lonej w
ofercie Wykonawcy. W przypadku zamiaru z enia przez Wykonawc zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy w formie gwarancji lub por czenia, Wykonawca zobowi zany jest w terminie 10
dni przed podpisaniem umowy przedstawi Inwestorowi zaparafowany projekt gwarancji nale ytego
wykonania umowy. Inwestor po otrzymaniu zaparafowanej gwarancji nale ytego wykonania umowy,
mo e w ka dym czasie zg osi zastrze enia do tre ci i/lub formy zabezpieczenia. W przypadku
zg oszenia zastrze , Wykonawca spe ni wymagania Inwestora w terminie do 2 dni od daty
zastrze onej przez Inwestora tak aby gwarancja nale ytego wykonania umowy najpó niej na dwa dni
przed podpisaniem umowy mia a tre i form przewidzian niniejsz umow .
5. Zabezpieczenie udzielone w formie gwarancji lub por cze musi mie form bezwarunkow ,
nieodwo an i musi by p atne na pierwsze danie z okresem wa no ci okre lonym jak w ust. 6.
Zabezpieczenie wykonania ma w istocie zapewni , e Wykonawca gwarantuje wykonanie robót
budowlanych, a nadto ich jako oraz, e zobowi zuje si usun wszelkie wady, awarie lub szkody ,
które ujawni si w okresie gwarancji jako ci lub r kojmi za wady, a które to wady lub szkody
Inwestor uzna za wynik e z dzia ania lub zaniechania Wykonawcy zgodnie z dokumentami
umownymi.
6. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia wykonania nast pi w podany poni ej sposób:
a) 70% wniesionego przez Wykonawc zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie
30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protoko u z odbioru ko cowego, na pisemny wniosek
Wykonawcy,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszcze z tytu u
gwarancji jako ci i r kojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione nie pó niej ni w 15-stym dniu
po up ywie okresu gwarancji jako ci i r kojmi za wady, na pisemny wniosek Wykonawcy.
Powy sze oznacza, e Inwestor uprawniony jest do skorzystania ze 100 % zabezpieczenia w terminie
okre lonym liter a), w przypadku wykorzystania ca ej zatrzymanej kwoty w tym terminie
zabezpieczenie wygasa w ca ci.
7. W przypadku zwi kszenia warto ci wynagrodzenia Wykonawca zobowi zany jest do podwy szenia
na w asny koszt warto ci udzielonego zabezpieczenia odpowiednio do warto ci zwi kszonego
wynagrodzenia. W przypadku przed enia terminu zako czenia robót obj tych przedmiotem
umowy, Wykonawca zobowi zany jest do uzyskania przed enia terminu wa no ci zabezpieczenia o
okres, o który przed ony zosta termin obowi zywania Umowy. W takim przypadku Wykonawca
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najpó niej w okresie 14 dni liczonych od dnia zaistnienia okoliczno ci warunkuj cych zmian umowy
(w ka dym razie przed up ywem wa no ci istniej cej gwarancji) zobowi zany jest dostarczy
Inwestorowi zabezpieczenie odpowiadaj ce zasad okre lonym niniejsz umow W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawc
dokumentu potwierdzaj cego zwi kszenie warto ci
zabezpieczenia albo przed enia terminu wa no ci zabezpieczenia, Inwestorowi przys uguje prawo
(wed ug w asnego wyboru) odst pienia od umowy b
dokonania zabezpieczenia na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Jakiekolwiek inne zmiany do umowy nie maj znaczenia dla wa no ci obowi zywania
zabezpieczenia.
§ 20
Ubezpieczenie
1. Wykonawca najpó niej na 10 dni przed podpisaniem umowy przed y Inwestorowi polis
odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci gospodarczej lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzaj cy, e Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej
deliktowej i kontraktowej na kwot co najmniej warto ci umowy brutto. Inwestor po otrzymaniu
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, mo e w ka dym czasie zg osi zastrze enia do jego
tre ci. W przypadku zg oszenia zastrze , Wykonawca spe ni wymagania Inwestora w terminie do 2
dni od daty zastrze onej przez Inwestora tak, aby polisa lub inny dokument ubezpieczenia najpó niej
na dwa dni przed podpisaniem umowy mia a tre i form przewidzian niniejsz umow .
W pozosta ym zakresie warunki ubezpieczenia reguluje umowa.
§ 21
Odbiory
1. Strony ustalaj , e przedmiotem odbioru ko cowego robót jest wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy, potwierdzone protoko em odbioru ko cowego oraz przygotowan dokumentacj
umo liwiaj
uzyskanie pozwolenia na u ytkowanie obj tych ni obiektów. Wszystkie odbiory robót
(zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, odbiory ko cowe, odbiory przed up ywem okresu r kojmi oraz
odbiór przed up ywem okresu gwarancji jako ci) dokonywane b
na zasadach i w terminach
zgodnych z zasadami okre lonymi w STWiORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie.
2. Czynno ci odbiorowe maj na celu poza weryfikacj jako ci i terminowo ci wykonania,
zweryfikowanie ilo ci wykonanych elementów oraz d ugo ci zrealizowanej sieci dla których przyj te
by y ceny jednostkowe, celem ustalenia nale nego wynagrodzenia dla Wykonawcy za zrealizowany
przedmiot umowy. Bezusterkowy protokó z czynno ci odbioru z wykazan d ugo ci zrealizowanej
sieci oraz ilo ci wykonanych elementów i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe b dzie
podstaw dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentuj cej wykonanie robót
budowlanych.
§ 22
Wynagrodzenie
1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi: netto
_________ z ( s ownie: ____________________) plus 23% podatek VAT _____________________
(s ownie: ________________________), co cznie stanowi kwot brutto : _____________ z
(s ownie: _________________________). Ceny jednostkowe za elementy scalone okre lone w
ofercie Wykonawcy (zestawienie cen jednostkowych) maj charakter rycza towy s sta e i
niezmienne oraz obejmuj wszystkie elementy niezb dne dla kompleksowego i prawid owego
wykonania przedmiotu Umowy.
2. Warto ceny podana w ust. 1 nie mo e by wy sza dla zakresu rzeczowego obj tego niniejsz
umow ustalonego na podstawie dokumentacji projektowej. Podana cena jest iloczynem cen
jednostkowych wskazanych przez Wykonawc w ofercie i ilo ci wykonanych elementów scalonych,
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których wykonanie obj te jest cen jednostkow . W przypadku, w którym ilo elementów scalonych
dzie w rzeczywisto ci mniejsza od tej uj tej w dokumentacji projektowej i przedmiarze wykonawca
otrzyma odpowiednio mniejsze wynagrodzenie proporcjonalnie do ilo ci rzeczywi cie wykonanych
elementów scalonych.
3. Wynagrodzenie okre lone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwi zane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia. B
to mi dzy innymi koszty:
a) Wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej, innych dokumentów okre lonych w umowie,
ewentualne uzyskania zamiennego pozwolenia na budow .
b) Wykonania robót budowlanych oraz wszystkich innych czynno ci opisanych w umowie i wszystkich
dokumentach umownych, przeprowadzenia prób ko cowych, uzyskania dokumentacji
powykonawczej,
c) Wykonania robót przygotowawczych, demonta owych, wyko czeniowych, porz dkowych,
zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego,
wywozu gruzu, wymiany pod a, zag szczania gruntu, wycinki drzew i usuwania innych przeszkód,
ewentualnego pompowania wody, inflacji, utrzymania zaplecza budowy, dozorowania,
zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, zaj cia ulic, utylizacji odpadów, ubezpiecze ,
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, ewentualnej naprawy dróg dojazdowych, koszty
obs ugi geodezyjnej
d) koszty r kojmi i gwarancji jako ci.
4. W przypadku zmiany w toku realizacji umowy okre lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT
od towarów i us ug b cych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie
odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.
5. Z chwil przekazania Inwestorowi jakiegokolwiek dokumentu stanowi cego utwór w rozumieniu
ciwych przepisów prawa, na Inwestora przechodzi – bez dodatkowego wynagrodzenia - ca
autorskich praw maj tkowych do dokumentu oraz w asno wszystkich egzemplarzy dokumentacji.
Przeniesienie autorskich praw maj tkowych na Inwestora obejmuje wszelkie pola eksploatacji, w tym
w szczególno ci: prawo do u ywania dokumentacji i sporz dzania jej kopii (dowoln technik , w tym
drukarsk , reprograficzn , zapisu magnetycznego i cyfrow ) zarówno przy robotach, jak i na potrzeby
wype nienia zobowi za Inwestora, zgodnie z celem, dla którego dokumentacja jest przeznaczona,
obrotu orygina em i egzemplarzami, rozpowszechniania dokumentacji za pomoc wszystkich
sposobów i rodków. Inwestor nie b dzie musia uzyskiwa zezwolenia Wykonawcy na sporz dzanie
kopii do takiego u ytku dowoln technik . Inwestor uprawniony jest tak e zezwala na wykonanie
zale nych praw autorskich. Ponadto Inwestor uprawniony jest przenie ca
autorskich praw
maj tkowych i wszelkie prawa wynikaj ce z niniejszej umowy na dowolny wed ug swego uznania
podmiot. Wykonawca zrzeka si uprawnienia do wykonywania swoich praw autorskich osobistych.
6. W przypadku gdy Wykonawc jest Konsorcjum, cz onkowie konsorcjum dzia aj cy cznie,
upowa niaj w formie pisemnej , pod rygorem niewa no ci, jednego z cz onków Konsorcjum do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyj cia przez niego nale no ci przypadaj cych
cz onkom konsorcjum z tytu u realizacji przedmiotu umowy, na rachunek bankowy jednego z nich
wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki b dzie za ony odr bnie dla prowadzenia rozlicze z
tytu u realizacji Umowy. Cz onkowie Konsorcjum stanowi cy cznie Wykonawc wyra aj zgod na
zap at wy cznie do r k wystawcy faktury i na rachunek wskazany na fakturze. Zap ata dokonana w
powy szy sposób zwalnia ze zobowi zania w stosunku do ka dego z cz onków Konsorcjum .
§ 23
atno ci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 22 niniejszej Umowy, p atne b dzie po
zako czeniu ca ego zakresu robót.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy p atne b dzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawc na kwot ustalon w zatwierdzonym przez Inwestora i inspektora nadzoru oraz
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Wykonawc protokole dokumentuj cym wykonanie robót. Protoko y, o których mowa powy ej
Wykonawca zobowi zany jest do czy do faktury.
3. Inwestor ma obowi zek zap aty faktury w terminie 30 dni licz c od daty otrzymania prawid owo
wystawionej faktury VAT wraz zatwierdzonymi za cznikami. Dat zap aty jest dzie wydania
polecenia przelewu bankowego. Wynagrodzenie b dzie p atne na rachunek wskazany na fakturze.
4. Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania wyp aty wynagrodzenia, dokonywania potr ce i
obni enia warto ci wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych w umowie.
5. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawc nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub umow lub te nie zosta do niej do czony protokó odbioru robót lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umow – pocz tek biegu terminu p atno ci, liczony b dzie od daty dor czenia
Inwestorowi faktury uzupe nionej o wymagane dane lub/i dokumenty.
§ 24
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowie niniejszej umowy mo e nast pi za zgod obydwu Stron wyra on na pi mie
w formie aneksu do Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa no ci takiej zmiany.
2. Inwestor dzia aj c w oparciu o art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówie publicznych okre la
nast puj ce okoliczno ci, które za jego zgod mog powodowa konieczno wprowadzenia zmian w
tre ci zawartej umowy w stosunku do tre ci z onej oferty:
a) zmiany terminu i zakresu rzeczowego w przypadku wyst pienia okoliczno ci , których nie mo na
by o przewidzie pomimo zachowania nale ytej staranno ci;
b) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany technologii jako ci, dokumentacji z winy
Wykonawcy;
d) zmian wynikaj cych z wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, bada lub ekspertyz;
e) zmian przewidzianych prawem budowlanym;
f) zmian wynikaj cych z wyst pienia warunków atmosferycznych uniemo liwiaj cych ze wzgl dów
technologicznych wykonanie robót – fakt ten musi zosta potwierdzony przez inspektora nadzoru w
dzienniku budowy;
g) zmian zwi zanych z ograniczeniem zakresu robót wynikaj cego z wprowadzenia zmian istotnych
lub nieistotnych w rozumieniu prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynik y w
trakcie realizacji robót i by y konieczne w celu prawid owej realizacji przedmiotu umowy. W takiej
sytuacji kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o warto niewykonanych robót
ustalon na podstawie cen jednostkowych o których mowa w niniejszej Umowie;
h) zmiany terminu na skutek dzia ania osób trzecich lub organów w adzy publicznej, które spowoduj
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.
i) zmiany osób odpowiedzialnych za realizacj umowy, kierowanie i nadzór nad realizacj przedmiotu
umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi odby si
na zasadach okre lonych w § 13;
j) wyst pienia oczywistych omy ek pisarskich i rachunkowych w tre ci umowy;
k) zmian korzystnych dla Inwestora;
l) zmiany materia ów na materia y zamienne w przypadku stwierdzenia po stronie Inwestora, e
istnieje konieczno obni enia warto ci zamówienia do wysoko ci kwoty jak Inwestor mo e
przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. Rozliczenie materia ów i robót w takim przypadku nast pi
na zasadach okre lonych w klauzulach dotycz cych robót zamiennych.
3. Za roboty zamienne uwa
si b dzie roboty wykonane z uwzgl dnieniem zmian rozwi za
materia owo – konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwi za przyj tych w
dokumentacji projektowej, których potrzeba wykonania wynik a z okoliczno ci, których nie mo na
by o przewidzie .
4. Za roboty zamienne uwa
si b dzie tak e roboty wykonywane z uwzgl dnieniem zmian
rozwi za materia owo – konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwi za przyj tych w
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dokumentacji projektowej, których potrzeba wykonania wynika mo e z podwy szenia walorów
techniczno – eksploatacyjnych lub te odwrotnie, z konieczno ci obni enia walorów techniczno –
eksploatacyjnych ze wzgl du na wysoko ponoszonych przez Inwestora kosztów przewy szaj cych
jego mo liwo ci sfinansowania zamówienia w oparciu o rodki finansowe jakie mo e przeznaczy na
sfinansowanie ca ego zamówienia.
5. Podstaw wykonania robót zamiennych stanowi b dzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora „Protoko u wykonania robót
zamiennych”, który powinien zawiera : zakres robót zamiennych, uzasadnienie konieczno ci ich
wykonania oraz sprawdzony i zatwierdzony kosztorys ró nicowy bazuj cy na cenach jednostkowych,
okre laj cy ró nic pomi dzy warto ci robót podlegaj cych zamianie, a warto ci robót okre lonych
do wykonania jako zamienne. Inwestor wyrazi zgod na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu
zgodny autora projektu.
6. Bez uprzedniej zgody Inwestora i Inspektora nadzoru wykonane mog by jedynie prace niezb dne
ze wzgl du na bezpiecze stwo lub konieczno zapobie enia awarii.
7. Do wyceny warto ci robót zamiennych nale y stosowa stawki cen jednostkowych wyra onych w
ofercie Wykonawcy w ramach wykonania zadania w trakcie którego wyst pi a okoliczno realizacji
robót zamiennych. Je eli brak jest w ofercie b
w Umowie warto ci pozwalaj cych ustali warto
robót zamiennych to warto ta zostanie ustalona w oparciu o przed on do akceptacji Inwestora
kalkulacj ceny jednostkowej tych robót z uwzgl dnieniem cen czynników produkcji, rednich cen
materia ów, sprz tu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesi cu w
którym kalkulacja jest sporz dzana oraz nak adów rzeczowych okre lonych w Katalogach Nak adów
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie okre lono nak adów rzeczowych w KNR wg
innych ogólnie stosowanych katalogów lub nak adów w asnych zaakceptowanych przez Inwestora .
Je eli cena jednostkowa przed ona przez Wykonawc do akceptacji Inwestora b dzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli Inwestor wprowadzi wi
korekt .
8. P atno ci za roboty zamienne b
uwzgl dnione w rozliczeniu wykonanego zadania, na podstawie
protoko u odbioru uwzgl dniaj cego zmiany wynikaj ce z wykonania robót zamiennych.
9. Wykonanie robót zamiennych skutkuj cych zmian wynagrodzenia lub zmian terminu wykonania
zamówienia wymaga sporz dzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci.
10. Warunki zawarte w powy szych klauzulach nie wykluczaj dokonania nieistotnych zmian
postanowie umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówie Publicznych. Dopuszczalne
zatem zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, e wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na
etapie post powania o udzielenie zamówienia publicznego nie wp yn aby na kr g podmiotów
ubiegaj cych si o to zamówienie czy te na wynik post powania o udzielenie tego zamówienia.
11. Zaistnienie przyczyn warunkuj cych zmian umowy nie powoduje u adnej ze Stron niniejszej
Umowy roszczenia o zmian Umowy.
12. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn warunkuj cych wprowadzenie zmian do
Umowy, ka dej ze Stron niniejszej umowy przys uguje prawo do wyst pienia do drugiej Strony o
zmian niniejszej Umowy. Wyst pienie o dokonanie zmiany winno zawiera :
a) szczegó owy opis przyczyn uzasadniaj cych zmian Umowy,
b) uzasadnienie dokonania zmiany Umowy,
c) projekt zmiany Umowy.
13. Wyst pienie, o którym mowa powy ej stanowi podstaw do podj cia negocjacji w sprawie
zmiany Umowy.
14. W przypadku wyst pienia okoliczno ci warunkuj cych zmian Umowy w zakresie ustalenia
nowych terminów realizacji, minimalny okres przesuni cia terminu na zako czenie równy b dzie
okresowi przerwy lub przestoju.
§ 25
Roboty dodatkowe
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1. Je eli w toku realizacji przedmiotu Umowy wyst pi konieczno wykonania robót dodatkowych,
Wykonawca jest zobowi zany niezw ocznie poinformowa o tym na pi mie Inwestora z za czeniem
zestawienia tych robót i przewidywanych kosztów ich realizacji.
2. Wykonawca nie mo e wykonywa robót dodatkowych bez zawarcia z Inwestorem odr bnej
Umowy.
3. Przez roboty dodatkowe, o których mowa w § 1 nale y rozumie z zastrze eniem postanowie ust.
4 roboty, które cznie spe niaj nast puj ce warunki:
a) nie s obj te dokumentacj projektow na podstawie której jest realizowana umowa,
b) nie przekraczaj cznie 20% warto ci realizowanego zamówienia,
c) s niezb dne do prawid owego wykonania przedmiotu umowy, a ich wykonanie sta o si konieczne
na skutek sytuacji niemo liwej wcze niej do przewidzenia, je eli:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od realizacji
przedmiotu umowy wymaga oby poniesienia niewspó miernie wysokich kosztów lub
- wykonanie przedmiotu umowy jest uzale nione od wykonania zamówienia dodatkowego.
4. Za roboty dodatkowe w rozumieniu niniejszego paragrafu nie uznaje si konieczno ci wykonania
wi kszej ilo ci prac ni uj te w dokumentacji projektowej na podstawie, której realizowane s roboty
budowlane.
§ 26
Rozwi zanie lub odst pienie od umowy
1. Inwestorowi przys uguje prawo jednostronnego rozwi zania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, na co Wykonawca niniejszym wyra a zgod lub odst pienia od umowy w ka dym
czasie w ca ci lub w cz ci (wed ug swego uznania), a do dnia odbioru ko cowego przedmiotu
umowy i ze skutkiem od dnia z enia o wiadczenia woli o odst pieniu od Umowy je eli:
a) zaistnieje istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e wykonanie Umowy nie le y w interesie
publicznym, czego nie mo na by o przewidzie w chwili zawarcia Umowy, Inwestor mo e odst pi od
umowy w ci gu 30 dni od dnia powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach. W takim
wypadku Wykonawca mo e da jedynie wynagrodzenia nale nego mu z tytu u wykonania cz ci
umowy;
b) zostanie wydany nakaz zaj cia ca ego maj tku Wykonawcy b
Wykonawca zby maj tek;
c) Wykonawca nie rozpocz realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania przez Inwestora z onego na pi mie, z przyczyn le cych po
stronie Wykonawcy;
d) Wykonawca przerwa realizacj przedmiotu umowy i przerwa ta trwa d ej ni 21 dni, w sytuacji,
w której bie cy harmonogram nie przewiduje przerwy w robotach, a przerwa taka nie zosta a
zaakceptowana przez Inwestora, Wykonawca wykonuje zadania w innej kolejno ci ni ta
przewidziana harmonogramem;
e) W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20 % warto ci netto umowy;
f) zosta z ony wniosek o og oszenie upad ci Wykonawcy, zosta o otworzone post powanie
naprawcze z wierzycielami Wykonawcy lub otwarto likwidacj Wykonawcy, albo istnieje zagro enie
niewyp acalno ci Wykonawcy;
g) Wykonawca wykonuje Umow w sposób wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki budowlanej lub
nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub zaniedbuje zobowi zania
umowne;
h) Wykonawca powierza ca
lub jak kolwiek cze robót, bez wymaganego zatwierdzenia przez
Inwestora podwykonawcy b
nie wywi zuje si ze swoich wymagalnych zobowi za wzgl dem
swoich podwykonawców, dostawców i innych podmiotów zaanga owanych przez Wykonawc w
realizacj Umowy;
i) Wykonawca nie usuwa w wyznaczonym przez Inwestora terminie wady w wykonaniu umowy, b
nie wykonuje polece Inwestora i jego s b;
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j) nast pi y inne przes anki odst pienia od Umowy wynikaj ce odpowiednio z Umowy, postanowie
dokumentów umownych lub przepisów prawa;
k) wykonuje umow w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, dzia aj c na szkod osób trzecich,
naruszaj c w oczach ludno ci lokalnej dobre imi Inwestora;
l) podejmuje próby apownictwa biernego, czynnego, p atnej protekcji, nadu ycia funkcji
funkcjonariusza publicznego, korupcji gospodarczej czy korupcji wierzycieli;
) Wykonawca skierowa , bez akceptacji Inwestora do kierowania robotami inne osoby ni wskazane
w ofercie Wykonawcy;
m) w razie nieprzedstawienia lub nieprzed enia polis ubezpieczeniowych, zabezpieczenia
nale ytego wykonania Umowy (gwarancji) b
utraty przez nie wa no ci w trakcie wykonania
Umowy;
n) wyga ni cia, utraty wa no ci b
wad zabezpieczenia nale ytego wykonania Umowy.
2. Inwestor ma prawo równie odst pi od Umowy w razie wydania przez w ciwy organ zakazu
prowadzenia robót budowlanych b
w przypadku utraty wa no ci decyzji administracyjnych na
podstawie których s prowadzone roboty budowlane. W takiej sytuacji odst pienie od Umowy nie
dzie uwa ane za zawinione przez Inwestora.
3. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy w przypadku gdy:
a) Inwestor nie wywi zuje si z obowi zku zap aty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesi cy od up ywu terminu na zap at faktur, okre lonego w niniejszej Umowie;
b) Inwestor zawiadomi Wykonawc , i wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno ci
nie b dzie móg spe ni swoich zobowi za umownych wobec niego.
4. Rozwi zanie Umowy lub odst pienie od Umowy powinno nast pi w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem.
§ 27
Skutki rozwi zania umowy lub odst pienia od umowy
1. W przypadku rozwi zania umowy lub odst pienia od umowy Wykonawc obci aj
w szczególno ci nast puj ce obowi zki:
a) w terminie 14 dni od dnia rozwi zania Umowy lub odst pienia od Umowy przez któr kolwiek ze
Stron, Wykonawca przy udziale Inwestora i jego s b sporz dzi protokó inwentaryzacji robót
cych w toku, wed ug stanu na dzie rozwi zania Umowy lub odst pienia od Umowy;
b) Wykonawcza zabezpieczy na w asny koszt przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;
c) Wykonawca zg osi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczaj ce;
d) Wykonawca niezw ocznie, najpó niej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy i zaplecza
urz dzenia, materia y oraz sprz t przez niego dostarczony, niestanowi cy w asno ci Inwestora, w
przypadku zaniechania tego obowi zku urz dzania, maszyny, materia y oraz sprz t przechodz na
asno Inwestora jako zabezpieczenie roszcze Inwestora zwi zanych z odst pieniem od Umowy;
2. W przypadku rozwi zania Umowy lub odst pienia od Umowy Inwestora obci aj w szczególno ci
nast puj ce obowi zki:
a) dokona odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczaj cych oraz zap ata wynagrodzenia za roboty,
które zosta y wykonane do dnia rozwi zania lub odst pienia, chyba, e zg asza zastrze enia, co do
jako ci wykonanych robót. Podstaw do wyliczenia warto ci robót nieuko czonych b
ceny
jednostkowe przyj te w Ofercie Wykonawcy;
3. Inwestor w przypadku odst pienia od Umowy b
jej rozwi zania nie ponosi odpowiedzialno ci
za koszty zamówionych robót, urz dze i materia ów oraz za jakiekolwiek inne koszty lub
zobowi zania, które w tych okoliczno ciach zosta y przyj te na siebie przez Wykonawc .
4. Rozwi zanie Umowy lub odst pienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowi za z
tytu u wad wykonawczych cz ci przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odst pienia/rozwi zania
Umowy, ani gwarancji i r kojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowi za z tytu u kar
umownych.
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5. Po z eniu o wiadczenia woli przez któr kolwiek ze stron dotycz cego odst pienia od umowy
jej rozwi zania, Inwestor mo e:
a) post powa zgodnie z § reguluj cym prawa i obowi zki stron zwi zane z karami umownymi,
b) wstrzyma dalsze p atno ci na rzecz Wykonawcy, a zostan ustalone koszty realizacji, uko czenia i
usuni cia wszelkich wad, odszkodowania umownego za opó nienie w uko czeniu, oraz wszelkie inne
koszty poniesione przez Inwestora;
c) odzyska od Wykonawcy wszelkie nale no ci i ci gn
nale ne mu odszkodowania oraz
dodatkowe koszty uko czenia robót.
6. Odbiór przez Inwestora robót przerwanych oraz robót zabezpieczaj cych wraz z dostarczeniem
wszelkich niezb dnych dokumentów w odpowiednim zakresie jak przy odbiorze ko cowym,
warunkuje zap at za roboty wykonane, a niezap acone na dzie odst pienia od Umowy/ rozwi zania
Umowy.
7. W przypadku odmowy przez Wykonawc wykonania robót zabezpieczaj cych b
sporz dzenia
dokumentacji inwentaryzacyjnej, Inwestor uprawniony jest do zlecenia wymienionych robót
podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpiecze stwo Wykonawcy. Na poczet zabezpieczenia tych
kosztów Inwestor zatrzyma pe
kwot wynagrodzenia z tytu u realizacji robót okre lonych w
protokole inwentaryzacji. Podstaw do wystawienia faktury przez Inwestora w tym przypadku b dzie
powiadomienie przez Inwestora o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z
okre leniem kwoty, jaka pozostaje do uregulowania z tytu u wynagrodzenia za realizacj prac
okre lonych w protokole inwentaryzacji.
8. W przypadku odst pienia od Umowy Wykonawcy nie przys uguj wzgl dem Inwestora inne
roszczenia poza roszczeniem o zap at wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zgodnie ze
stanem wykazanym w inwentaryzacji oraz karami umownymi w okoliczno ciach wskazanych w §
dotycz cym kar umownych.
§ 28
Postanowienia ko cowe
1. Wykonawca w adnym przypadku nie zmieni swego sk adu, za zmiana statusu prawnego nie
nast pi bez uprzedniej zgody Inwestora.
2. Wykonawca jest zobowi zany do okazania, na ka de danie Inwestora, aktualnych za wiadcze o
niezaleganiu z zap at sk adek ubezpieczeniowych, podatków itp.
3. Jakikolwiek spór pomi dzy Inwestorem i Wykonawc w tym w szczególno ci spór, co do wysoko ci
wyp aty jakiegokolwiek wynagrodzenia nale nego Wykonawcy, nie upowa nia Wykonawcy do
wstrzymania jakichkolwiek robót wykonywanych na mocy Umowy.
4. Wszelkie spory zwi zane z wa no ci , interpretacj i wykonywaniem niniejszej umowy, dla których
nie uda si wypracowa rozwi zania polubownego, strony poddaj pod rozstrzygni cie S du
ciwego siedzibie Inwestora.
4. Je eli postanowienia niniejszej Umowy s lub stan si niewa ne lub Umowa zawiera b dzie luk
nie narusza to wa no ci pozosta ych postanowie Umowy. Zamiast niewa nych postanowie lub jako
wype nienie luki obowi zywa b dzie odpowiednia regulacja, która je eli tylko b dzie to prawnie
dopuszczalne w sposób mo liwie bliski odpowiada b dzie temu, co Strony ustali y lub temu, co by
ustali y, gdyby zawar y takie postanowienie.
5. Umow niniejsz sporz dzono w 2 jednobrzmi cych egzemplarzach, 1 dla Inwestora 1 dla
Wykonawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejsz Umow obowi zuj przepisy prawa obowi zuj ce na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Strony zadbaj o to by Umowa by a realizowana zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami prawa, a w szczególno ci z wymogami kodeksu cywilnego i prawa
budowlanego.
7. Umowa wchodzi w ycie z dniem podpisania.
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Karta gwarancyjna
Dotyczy: Umowa na wykonanie robót budowlanych – Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej
na terenie gm. Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie
Nr umowy ____________
Gwarantem jest (nazwa, adres, dane z KRS, CEIDG) b
cy Wykonawc
Uprawnionym z tytu u gwarancji jest Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” sp. z o.o. z siedzib w
Tuchowie
I. Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje ca
przedmiotu Umowy pn. Umowa na wykonanie robót
budowlanych – Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gm. Tuchów, ul.
Partyzantów w Tuchowie.
Nr umowy ____________ okre lonego w umowie oraz w innych dokumentach b
cych integraln
cz ci Umowy.
2. Gwarant o wiadcza i zapewnia Inwestora, e wykonany przez niego ca y przedmiot Umowy, o
którym mowa w pkt 1, zosta wykonany prawid owo, zgodnie ze zobowi zaniem Wykonawcy, a tak e
zgodnie z najlepsz wiedz Gwaranta.
3. Poprzez niniejsz gwarancj Gwarant przyjmuje na siebie wszelk odpowiedzialno za ca y
przedmiot Umowy, w tym za dokumentacj powykonawcz i cz
przedmiotu Umowy realizowan
przez podwykonawców.
4. Termin gwarancji wynosi zgodnie z Umow 60 miesi cy liczonych od dnia nast puj cego po dniu
podpisania bezusterkowego protoko u ko cowego, a dla wymienianych materia ów i urz dze z
dniem ich wymiany. Je eli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materia ów i urz dze
przewiduj d szy okres gwarancji ni gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowi zuje okres
gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
5. Ilekro w niniejszej Gwarancji Jako ci jest mowa o wadzie nale y przez to rozumie wad
zdefiniowan jako:
- jawne lub ukryte w ciwo ci tkwi ce w robotach budowlanych, dokumentacji wykonawcy lub w
jakimkolwiek ich elemencie powoduj ce niemo no u ywania lub korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem;
- niezgodno wykonania przedmiotu umowy ze zobowi zaniem wykonawcy wynikaj cym z umowy;
- zmniejszenie warto ci przedmiotu umowy lub inn strat Inwestora z powodu zmniejszenia
warto ci przedmiotu umowy;
- obni enie stopnia u yteczno ci przedmiotu umowy;
- obni enie jako ci lub inn szkod w przedmiocie umowy;
- usterki w przedmiocie umowy.
Za wad uznaje si równie :
- sytuacj , w której przedmiot umowy nie stanowi w asno ci Wykonawcy;
- sytuacj , w której przedmiot umowy jest obci ony prawem lub prawami osób trzecich.
II. Obowi zki i uprawnienia stron
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Inwestor jest uprawniony,
wed ug swojego uznania, do:
a) dania nieodp atnego usuni cia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodz ca w zakres przedmiotu umowy by a ju dwukrotnie naprawiana – do dania wymiany tej
rzeczy na now , woln od wad;
b) wskazania trybu usuni cia wady lub wymiany rzeczy na woln od wad;
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c) dania od Gwaranta odszkodowania, obejmuj cego zarówno poniesione straty jak i utracone
korzy ci, jakie dozna Inwestor na skutek wyst pienia wady (w zakresie odszkodowania mieszcz si
równie koszty wykonania zast pczego);
d) dania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe potwierdzenie przyj cia zg oszenia lub
nieokre lenie sposobu usuni cia wady w wysoko ci 0,1% zatwierdzonej kwoty umownej brutto
okre lonej w umowie, za ka dy dzie zw oki;
e) dania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymian rzeczy na woln
od wad wysoko ci 0,1% umówionego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okre lonej w Umowie, za
ka dy dzie zw oki;
f) dania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad lub wymian rzeczy na wolne
od wad w wysoko ci przewy szaj cej kwot kary umownej, o której mowa powy ej.
2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy gwarant jest zobowi zany do:
a) terminowego spe nienia dania Inwestora dotycz cego nieodp atnego usuni cia wady, przy czym
usuniecie wady mo e nast pi równie poprzez wymian rzeczy wchodz cej w zakres przedmiotu
umowy na woln od wad;
b) terminowego spe nienia dania Inwestora dotycz cego nieodp atnej wymiany rzeczy na woln od
wad;
c) zap aty odszkodowania o którym mowa w punkcie II.1 c jak i kar umownych o których mowa w
punkcie II.1. d,e,f.
Je eli kary umowne nie pokryj szkody w ca ci, Inwestor b dzie uprawniony do dochodzenia w
pe nej wysoko ci odszkodowania, na warunkach ogólnych.
Ilekro w postanowieniach jest mowa o „usuni ciu wad” nale y przez to rozumie równie wymian
rzeczy wchodz cej w zakres przedmiotu umowy na woln od wad.
III. Upowa nienie Gwaranta (pe nomocnictwo)
1. Gwarant upowa nia Inwestora do wykonywania uprawnie z gwarancji przys uguj cej Gwarantowi
wobec producentów urz dze , podwykonawców, dostawców, us ugodawców.
IV. Przegl dy gwarancyjne
1. Komisyjne przegl dy gwarancyjne odbywa si b
wed ug uznania Inwestora, nie rzadziej ni co
6 miesi cy w okresie obowi zywania niniejszej gwarancji chyba e zajdzie okoliczno której nie
mo na by o wcze niej przewidzie , np. interwencje mieszka ców.
2. Dat , godzin i miejsce dokonania przegl du gwarancyjnego wyznacza Inwestor, zawiadamiaj c o
nim Gwaranta na pi mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowi zany
uczestniczy w przegl dach gwarancyjnych.
3. W sk ad komisji przegl dowej b
wchodzi y, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Inwestora
oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowi zany wyznaczy co
najmniej dwie osoby do dokonania przegl du gwarancyjnego i wskaza Inwestorowi wyznaczone
osoby na pi mie najpó niej na 7 dni przed planowanym przegl dem.
4. Je li Gwarant zosta prawid owo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegl du
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2, niestawienie si jego przedstawicieli nie b dzie wywo ywa o
adnych ujemnych skutków dla wa no ci i skuteczno ci ustale dokonanych przez komisj
gwarancyjn .
5. Z ka dego przegl du gwarancyjnego sporz dzany b dzie szczególny Protokó Przegl du
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i Gwaranta.
6. Gwarantowi nie nale y si zwrot kosztów uczestnictwa w przegl dach gwarancyjnych.
7. Niezale nie od uprawnie Inwestora zastrze onych powy ej uprawniony jest on do zwo ania
przegl du gwarancyjnego ad hoc w ramach, którego Inwestor mo e na
na Wykonawc
obowi zek kamerowania dowolnego fragmentu sieci oraz przeprowadzenia prób szczelno ci.
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8. Wykonawcy nie nale y si wynagrodzenie w zwi zku z realizacj przyj tych na siebie obowi zków
zwi zanych z udzielon gwarancj i r kojmi .
9. Brak wywi zania si Wykonawcy z obowi zków zwi zanych z udzielon gwarancj i r kojmi
uprawnia Inwestora do wykonania zast pczego bez upowa nienia przez s d do wykonania czynno ci
na koszt i niebezpiecze stwo d nika.
V. Tryby usuwania wad.
1. Gwarant obowi zany jest rozpocz usuwanie ujawnionej wady wed ug ni ej przedstawionych
wymaga technicznych oraz czasowych:
a) Wada istotna, powoduj ca (bezpo rednio lub po rednio) niezdatno Przedmiotu Umowy do
okre lonego w Umowie u ytku, ze wzgl du na brak cech umo liwiaj cych jego bezpieczn
eksploatacj lub ograniczenie mo liwo ci bezpiecznej eksploatacji ca ci lub jakiejkolwiek cz ci
Przedmiotu Umowy;
- reakcja Gwaranta:
- potwierdzenie przyj cia zg oszenia i okre lenie sposobu usuni cia Wady – 24 h od chwili
powiadomienia,
- przywrócenie pracy urz dzenia sieci – 72 h od chwili powiadomienia,
- ca kowite usuni cie wady – zgodnie ze wskazanym przez Inwestora w powiadomieniu
terminem na usuni cie wady.
b) Wada nieistotna,
ca ka
inn wad ni Wada istotna (ka
pozosta wad );
- reakcja Gwaranta:
- potwierdzenie przyj cia zg oszenia i okre lenie sposobu usuni cia Wady – 24 h od chwili
powiadomienia,
- ca kowite usuni cie wady – zgodnie ze wskazanym przez Inwestora w powiadomieniu
terminem na usuni cie wady.
c) Wada w Dokumentach Wykonawcy
- reakcja Gwaranta:
- potwierdzenie przyj cia zg oszenia i okre lenie sposobu usuni cia wady – 24 h od chwili
powiadomienia,
- ca kowite usuni cie wady – zgodnie ze wskazanym przez Inwestora w powiadomieniu
terminem na usuni cie wady
2. Powiadomienia dokonuje Inwestor poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Wykonawc .
3. Inwestor jest uprawniony do zmiany wy ej wskazanych terminów, uwzgl dniaj c technologi
usuwania wad i zasad sztuki budowlanej.
4. Usuni cie wady uwa a si za skuteczne z chwil podpisania przez obie strony Protoko u odbioru
prac z usuwania wad. W Protokole strony potwierdzaj tak e termin usuni cia wady.
5. Je eli Wykonawca nie wype ni obowi zku usuni cia wady w uzgodnionym terminie. Inwestor
dzie upowa niony do zlecenia usuni cia wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie
obci ony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnie wynikaj cych z tytu u Gwarancji i R kojmi
za Wady.
6. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodowa w czasie prac nad
usuwaniem wad.
VI. Komunikacja.
1. O ka dej wadzie, osoba wyznaczona przez Inwestora powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nast pnie potwierdza zg oszenie telefaksem oraz poczt elektroniczn na wskazane
numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zg oszenia przesy ana jest równie faksem oraz
poczt elektroniczn do Inwestora. W powiadomieniu o wyst pieniu wady Inwestor kwalifikuje j wg
kategorii ustalonych w punkcie V.1.
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2. Zarówno Inwestor jak Gwarant sporz dzaj wykaz osób upowa nionych do kontaktów,
przekazywania, przyjmowania powiadomie o wadach i potwierdzania przyj cia powiadomienia o
wadzie. O ka dej zmianie takich osób, strony obowi zane s informowa si niezw ocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wcze niej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
3. Wszelka komunikacja pomi dzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
4. Wszelkie pisma kierowane b
przez Strony na adresy podane w Umowie.
5. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punkcie 3 Strony zobowi zane s
informowa si niezw ocznie, nie pó niej ni 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wys ania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dor czon .
6. Gwarant jest obowi zany w terminie 7 dni od daty z enia wniosku o upad
lub likwidacj
powiadomi na pi mie o tym fakcie Inwestora.
VII Postanowienia ko cowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz gwarancj zastosowanie maj odpowiednie przepisy
prawa polskiego w szczególno ci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie Publicznych .
2. Niniejsza gwarancja jako ci jest integraln cz ci okre lonej w jej wst pie umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej gwarancji wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.
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