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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Projekt umowy 

  

     UMOWA NR .......... 

 

zawarta w dniu ……………. w Zduńskiej Dąbrowie pomiędzy: 

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie,  

z siedzibą w Zduńskiej Dąbrowie 64, 99-440 Zduny, NIP 834-129-37-57, zwaną dalej 

Zamawiającym, reprezentowaną przez ………………………………, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………….  

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w formule „zaprojektuj  

i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa starej chlewni na chlewnię 

dydaktyczno-produkcyjną oraz rozbudowa i przebudowa placu manewrowego dla potrzeb 

szkolenia uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej 

w Zduńskiej Dąbrowie”  

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi 

w postanowieniach umowy oraz zgodnie z: 

1) Programem funkcjonalno-użytkowym  

2) Opisem przedmiotu zamówienia 

3) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącą załącznik nr 1 do 

umowy, 

4) ofertą Wykonawcy, w szczególności w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu 

gwarancyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, 

5) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym po opracowaniu załącznik nr 3 do 

umowy, 

3. Zamówienie, o którym mowa w § 1 ust 1 obejmuje
1
: 

Część 1. Przebudowa i rozbudowa starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej 

Dąbrowie w formule zaprojektuj i wybuduj 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej.  

b) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

 Część 2. Rozbudowa i przebudowa placu manewrowego dla potrzeb szkolenia uczniów  

 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej 

Dąbrowie” w formule zaprojektuj i wybuduj 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej. 
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b) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

4. Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do 

użytkowania. 

5. Dokumentacja projektowa, będąca podstawą uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę, 

wykonana będzie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, a w szczególności: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 

b) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2012 r., poz. 462 ze zm.). 

6. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany, w zakresie  

i stopniu dokładności, niezbędnym do realizacji robót budowlanych.  

7. Projekt winien być wykonany w następujących formach: 

a. Przebudowa i rozbudowa starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną 
a) 5 egzemplarzy wielobranżowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U z 2018 r. poz.1935), zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi normami 

b) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389  

z 2004 r.) w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu  

w formie elektronicznej, służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych; 

c) 4 egzemplarze Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlano -  

montażowych, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlano montażowych (tekst jednolity 

Dz. U. 2013, poz. 1129); 

d) 4 egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbędnych branż umożliwiających 

prawidłową realizacje inwestycji; 

b. Rozbudowa i przebudowa placu manewrowego dla potrzeb szkolenia uczniów  

 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego: 
a) Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w pięciu egzemplarzach wykonanych 

techniką tradycyjną na nośniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiający. 

Zamawiający otrzyma także jeden egzemplarz w formie elektronicznej na odpowiednim 

nośniku (CD). Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się 

na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna z punktu widzenia 

któremu ma służyć i wykonana z należytą starannością. 

c. Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, poza egzemplarzami 

wydrukowanymi również w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. 

a) Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF 

b) Opisy, zestawienia, specyfikacje – PDF, format MS Word, MS Excel 

c) Harmonogramy – format MS Project 

d. Zaprojektowany obiekt musi być dostępny dla wszystkich jego użytkowników, w 

tym musi spełniać wszelkie wymagania w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

e. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami.  
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f. Zakres robót obejmuje również wykonanie wszelkich prac związanych z wymogami 

BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń zgodnie z dostarczonym przez 

Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z 

dokumentacja projektową.  

g. Wykonawca oświadcza, iż: 

a. Prowadzi działalność w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy oraz 

posiada doświadczenie, doświadczoną kadrę menedżerską, możliwości i niezbędną 

wiedzę techniczną do realizacji przedmiotowych umowy a także wykazuje płynność 

finansową, umożliwiającą mu w szczególności terminowe wykonanie zobowiązań 

finansowych, a także posiada kapitał obrotowy oraz potencjał niezbędny do 

wykonania robót i w związku z tym zawiera z Zamawiającym niniejszą Umowę. 

b. Przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem robót, warunkami lokalnymi, 

warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamówienia,  

warunkami realizacji prac, przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń  

i zobowiązuje się wykonać je zgodnie z Umową, Prawem Budowlanym, Normami,  

w sposób gwarantujący poprawne funkcjonowanie przedmiotu Umowy, oraz zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami  

w zakresie ochrony środowiska oraz innymi powszechnie obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi wykonywania prac, za umówione wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

c. Zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą Umowy i załączników i w jego 

ocenie dokumentacja jest wystarczająca do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie 

ewentualne braki opracowań Wykonawca zgłosił przed podpisaniem Umowy i jeżeli 

w trakcie realizacji wyniknie konieczność wykonania opracowań projektowych, 

których Wykonawca nie zgłosił przed podpisaniem Umowy, wówczas Wykonawca 

wykona je własnym staraniem i na własny koszt. Wykonane przez Wykonawcę 

opracowania Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed 

rozpoczęciem robót na ich podstawie.  

 

 

§ 2 

 Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w załącznikach do umowy, o których mowa w § 1 

ust. 2  

 Dokumenty stanowiące załączniki do umowy należy traktować, jako integralną część umowy,  

a także, jako dokumenty wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności 

między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do 

ograniczenia przez Wykonawcę zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania. 

Nagłówki umieszczone w tekście umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na 

interpretacje umowy. 

 W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych oraz wykonanie 

wszystkich innych prac koniecznych do prawidłowego zakończenia inwestycji, zgodnie  

z przepisami ppoż. i BHP. 

 Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie roboty związane z wykonaniem zamówienia oraz 

nie będzie wnosił żadnych roszczeń z powodu nieprawidłowego oszacowania wartości swojej 

oferty. 

 Wykonawca odpowiada za kompleksowe ujęcie rozwiązań projektowych  i wykonawczych  

gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie obiektów  objętych pracami budowlanymi. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace stanowiące przedmiot umowy w terminach 

określonych w § 3 umowy, z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej 

jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów prawa, 
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w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1202 ze zm.) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach ustalonych 

umową. 

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych oraz zapewni niezbędny sprzęt  

w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy. Materiały i urządzenia, użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu 

umowy powinny spełniać: 

1) wszelkie wymogi co do jakości przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266); 

2) wymagania jakościowe określone w dokumentacji projektowej.  

8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do 

wskazanych materiałów, dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i stosowania  

w budownictwie.  

9. Zamawiający nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za działania lub zaniechanie 

osób, za pomocą których Wykonawca realizuje umowę, w tym za personel, urządzenia, sprzęt  

i materiały Wykonawcy znajdujące się i (lub) pozostawione na terenie budowy oraz za 

jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urządzenia, sprzęt i materiały. 

10. Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo – 

finansowy wykonania przedmiotu umowy jak również jego aktualizacji na żądanie Zmawiającego 

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania do akceptacji przez 

Zamawiającego. Szczegółowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

11. Ewentualne zmiany harmonogramu wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

12. Zamawiający informuje iż projekt pn.: „Nauczanie rolnicze XXI wieku – Modernizacja  

i rozbudowa bazy Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” jest współfinansowany ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie 

VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne. 

 

§ 3 

Terminy 

1. Realizacja prac, o których mowa w § 1 odbywać się będzie w dwóch etapach
2
: 

1 CZĘŚĆ: 

a) ETAP I – Wykonanie projektu budowlanego – 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

b) ETAP II – Roboty budowlane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

zakończenie robót - do dnia 15.11.2019 r. 

2 CZĘŚĆ: 

a) ETAP I – Wykonanie projektu budowlanego – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. 

b) ETAP II – Roboty budowlane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie (jeśli 

wymagane), zakończenie robót - do dnia 08.11.2019 r. 

2. Termin przekazania placu budowy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia uzyskania prawomocnego 

pozwolenia na budowę.   

3. Za termin zakończenia robót strony uznają wykonanie całości robót potwierdzonych gotowością 

do odbioru końcowego inwestycji, wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na użytkowanie (jeżeli 
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wymagane). Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza kopię wpisów w dzienniku budowy  

o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru 

najpóźniej na dzień tego zgłoszenia. 

4. Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości robót budowlanych i zamontowane urządzenia 

wynosi  ……………………..,  zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawcę  

w formularzu ofertowym w pkt 5.2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna 

się w dniu następnym po dniu, w którym nastąpił odbiór końcowy robót z wyłączeniem 

elementów, w których w protokole odbioru warunkowego stwierdzono wady. W zakresie tych 

elementów okres rękojmi i gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu usunięcia Wad. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy na etapie wykonawstwa należy w szczególności:  

1. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, SIWZ, Programem funkcjonalno-

użytkowym, opisem przedmiotu zamówienia a także zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 

warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, właściwymi 

normami oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż przed przystąpieniem do projektowania projektanci branżowi 

zobowiązani są przeprowadzić wizję lokalną na terenie Inwestycji. Przeprowadzenie wizji 

lokalnej zostanie potwierdzone poprzez złożenie podpisów na liście obecności przygotowanej 

przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym 

podczas opracowywania przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia 

będą dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych w Szkole, nie rzadziej niż raz 

na dwa tygodnie, w tym przy udziale projektantów branżowych reprezentujących 

Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo 

sporządzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach 

Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających stopień 

zaawansowania prac projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp.) 

4. Przekazana dokumentacja, o której mowa w § 3 pkt. 1a będzie wewnętrznie  skoordynowana 

technicznie i międzybranżowo (Zamawiający będzie wymagał dostarczenia karty uzgodnień 

międzybranżowych) oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać 

będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, 

uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis 

opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu Umowy. Posiadać będzie 

oświadczenie projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodności 

projektu z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą 

zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu  

i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania  

w budownictwie będą mogły być zastosowane w Dokumentacji Projektowej po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Zamawiającego. Brak spełnienia warunków opisanych w niniejszym 

ustępie stanowi po stronie Zamawiającego prawo dokonania wstrzymania czynności odbioru 

dokumentacji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1a  i traktowane będzie jako zwłoka Wykonawcy 

uprawniająca do zastosowania kar umownych przewidzianych niniejszą Umową. 

Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac projektowych  

i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu 

gwarancji i rękojmi, oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia 

czy też nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Inwestycji czuwać nad 

poprawnością Dokumentacji Projektowej  oraz możliwością prawidłowej realizacji Robót na 

podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji 
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ujawni się jakakolwiek Wada lub nieprawidłowość,  w którymkolwiek elemencie 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zapewnić 

opracowanie prawidłowej Dokumentacji Projektowej niezbędnej do 

prowadzenia/kontynuowania Robót. Niezależnie od powyższego Zamawiający w każdym 

czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych Wad.  

Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone Wady najpóźniej w terminie 10 dni 

roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie Wady wymagać będzie 

dłuższego terminu lub będą one pozostawały w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi 

przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy usuniecie Wady nie będzie 

możliwe w terminie, o którym mowa powyżej Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni 

termin usunięcia tej Wady nie dłuższy jednak niż 21 dni roboczych od dnia pisemnego 

zgłoszenia Wad. W przypadku, gdy niemożność usunięcia wady będzie wynikać ze 

sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie Zamawiającemu stosownych wyjaśnień 

dotyczących zaproponowanych w projekcie rozwiązań, a także, w razie zgłoszenia takiego 

żądania, zapewni osobiste stawiennictwo w budynku, objętych zamówieniem, projektantów 

branżowych w celu wyjaśnienia wątpliwości i ustalenia terminu oraz sposobu usunięcia 

Wady. Nieusunięcie Wad w w/w terminach po stronie Zamawiającego stanowi podstawę: 

a) prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu 

projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części Dokumentacji 

Projektowej, której dotyczą Wady, na co Wykonawca wyraża zgodę; koszty 

„wykonawstwa zastępczego” zostaną potrącone w całości z wynagrodzenia 

Wykonawcy, a w przypadku jego braku z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy lub do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym 

tej części Dokumentacji, której dotyczą Wady, jeżeli nie wpływają one na 

przydatność pozostałej części dokumentacji; w takim przypadku wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie obniżone proporcjonalnie do wartości części Dokumentacji 

Projektowej od wykonania, której Zamawiający odstąpił. 

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 7, zobowiązuje się do pełnienia 

nadzoru autorskiego przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru, w toku 

realizacji Inwestycji, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z 

Dokumentacją Zamawiającego oraz z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi Normami, a ponadto do: 

a) niezwłocznego uzupełniania Dokumentacji Projektowej, 

b) wyjaśniania przez projektantów wątpliwości powstałych w toku realizacji Inwestycji, 

c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub Zamawiającego, 

d) sporządzanie opracowań korygujących Dokumentację Projektową, w sytuacjach nie 

wynikających z Wad w pierwotnie wykonanym projekcie 

e) nadzoru, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji 

zamiennej i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących oraz organu wydającego 

pozwolenia; 

f) udziału w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich innych 

spotkaniach związanych z realizacją inwestycji, na żądanie Zamawiającego. 
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7. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy i przejęcia przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego 

przez podmioty trzecie.   

8. Zapewnienie wykonania prac projektowych i kierowania robotami przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przynależność do Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

9. Opracowanie planu BIOZ (planu Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia) i przekazanie 

oświadczeń o przyjęciu obowiązków kierownika budowy o uprawnieniach sanitarnych;  

10. Zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed 

innymi, ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z należytą starannością; 

11. Zabezpieczenie pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz 

miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji 

technicznych;  

12. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

13. Zapewnienie specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi 

uprawnieniami w sposób zapewniający realizację przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie, a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami  

i przepisami BHP i przeciwpożarowymi; 

14. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robót materiały i wyroby budowlane powinny 

posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów powinny być 

dołączone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robót; 

15.  Stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających wymaganiom 

jakościowym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

16.  Ponoszenie odpowiedzialności: 

a) za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy; 

b) za zapewnienie dostaw właściwiej jakości urządzeń i materiałów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy.  

17. Zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o 

wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z  3 dniowym wyprzedzeniem 

umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać 

rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt; 

18. Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania; 

19. Uporządkowanie terenu budowy, w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od zakończenia 

robót, w tym usunięcie wszelkich materiałów pochodzących z demontażu oraz pozostawienie 

obiektu czystego i nadającego się do użytkowania. W przypadku nie uporządkowania terenu 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych;  

20. Dysponowanie kadrą pracowniczą posiadającą aktualne zaświadczenia lekarskie bez 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoż; 

21.   Skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu w wersji 

papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego; 

22.  Podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy 

i wokół terenu budowy w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania 

ewentualnych wad; 
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23.  Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 

gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i 

miejsc przed zanieczyszczeniem; 

24.  Usuwanie odpadów z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn.zm.); 

25. Zapewnienie na własny koszt załadunku i transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 

lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

26.  Ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonanych przez siebie robót i materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem 

wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. Uszkodzenia w 

robotach lub materiałach Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób 

zapewniający zgodność robót i materiałów z  odpowiednimi normami, aprobatami,  

i obowiązującymi przepisami prawa; 

27.  Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pózn. Zm.), tj. osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty ogólnobudowlane (pracownicy 

fizyczni). 

28.  Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 23 

tj. pisemne oświadczenie Wykonawcy i pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych 

przez Wykonawcę potwierdzających, że są oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy  (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 917 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie 

przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikłe z tego 

opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy 

Wykonawcy; 

29.  Przedkładanie oświadczeń osób, o których mowa w pkt. 27, w terminie 7 dni od zaistniałej 

zmiany zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę; 

30.  Umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji 

zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w pkt 

28; 

31.  Przedłożenie Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od dnia wezwania 

przez Zamawiającego dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 

29,  jeżeli Zamawiający o to wystąpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umów, która 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr 

PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

32.  Z tytułu niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób, o których mowa w pkt. 27, nieprzedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń,  

o których mowa w pkt. 28, bądź nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawcę 

w przypadku wezwania, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
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Wykonawcę odpowiednio kary umownej, o której mowa § 14 ust 1 pkt. 6) umowy. 

Niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z tych obowiązków, niezależnie od 

przewidzianych umową kar umownych – traktowane będzie, jako niedopełnienie przez 

Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób, na podstawie umowy o pracę – co uprawniać 

będzie Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.   

33.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę prawa pracy, przy wykonywaniu obowiązku określonego w pkt 27, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

w tym zakresie. 

34. Przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczeń  

i  terenów. 

35. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchów pojazdów.  

36. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

37.  Ponoszenie odpowiedzialności za:  

a) zanieczyszczenia dróg przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół 

samochodów wyjeżdżających z placu budowy oraz usuwania na własny koszt wszystkich 

zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg na placu budowy i poza nim związanych z realizacją 

robót przez Wykonawcę;  

b) uszkodzenie przez Wykonawcę istniejącego uzbrojenia na terenie działki i w jej pobliżu. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia powyższego uzbrojenia przed działaniem 

czynników związanych z realizacją robót.  

c) utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w należytym stanie i usuwanie na 

bieżąco (zgodnie z obowiązującymi przepisami) zbędnych materiałów budowlanych  

i  innych odpadów, w szczególności  odpadów niebezpiecznych oraz substancji 

łatwopalnych, do końca trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za właściwe utrzymanie budowy, porządek, urządzenia wspólne 

zabezpieczające higienę i bezpieczeństwo budowy, czystość, bezpieczeństwo i ogólny 

nadzór nad składowanymi materiałami, otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie z 

prawem, zarządzeniami, przepisami policji drogowej, bhp oraz innymi. Powyższe obowiązki 

nie są ograniczone.  

d) zniszczenia i szkody powstałe na terenach zajętych czasowo przez Wykonawcę dla potrzeb 

realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić tereny zajęte 

czasowo do stanu z dnia ich przejęcia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkód 

związanych z realizacją robót przez Wykonawcę na terenach sąsiadujących. W przypadku 

nie zastosowania się do powyższego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiający ma 

prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót. 

e) prowadzenie wszelkich robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. (w tym odpowiednie 

przechowywanie materiałów i urządzeń), prawidłowe wykonywanie wykopów, konstrukcji, 

rusztowań itp. Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

wszystkich podmiotów wykonujących prace na placu budowy jest Kierownik Budowy 

Wykonawcy.  

f) istniejący drzewostan. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przez 

Wykonawcę wymagań ochrony środowiska na placu budowy i na terenie przyległym do 

placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego 

g) szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim na placu budowy i na terenie 

bezpośrednio przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca w tym zakresie ponosi pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą. 
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§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych  

w Umowie. 

2. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu 

budowy, 

4) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

5) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy, 

3. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do: 

1) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2) odbiorów częściowych, 

3) odbioru końcowego całości robót, 

4) odbiorów gwarancyjnych, 

5) odbioru ostatecznego. 

4. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 6 

Osoby do kontaktów 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest  Inspektor 

Nadzoru inwestorskiego. 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ………………………………………….., 

Nr Uprawnień …………………………………………... 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania Kierownika budowy z treścią umowy celem ścisłego 

przestrzegania zawartych w niej ustaleń. 

4. Powołanie i zmiany osób wyznaczonych do sprawowania funkcji określonych w ust.  od 2 nie 

wymagają  pisemnego aneksu pod warunkiem  pisemnego powiadomienia  Strony. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą 

wynosi:  

Dla części 1: brutto ……………………………………………………………..……...… zł 

(słownie: ………………………………… złotych) w tym należny podatek VAT … % w kwocie 

……………………. zł,  

Dla części 2: brutto ……………………………………………………………..……...… zł 

(słownie: ………………………………… złotych) w tym należny podatek VAT … % w kwocie 

……………………. zł,  

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość zamówienia, 

zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ramach inwestycji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie wgląd do faktur za materiały zakupione przez Wykonawcę na 

potrzeby budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy. 

4. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową 

tj. po podpisaniu odbioru końcowego. Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi 

wystawianymi nie częściej niż raz na kwartał . Suma  faktur częściowych nie może przekroczyć 

90% wartości netto wynagrodzenia, wskazanego w § 7 pkt. 1 umowy. Podstawę do wystawienia 
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faktury częściowej stanowi protokół odbioru częściowego podpisany przez Zamawiającego. 

Rozliczenie końcowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej, po podpisaniu protokołu końcowego. 

5. Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać zmianom i modyfikacjom w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: zmian kolejności realizacji poszczególnych 

etapów, przesunięć zakresu rzeczowego pomiędzy danymi etapami oraz wynikające stąd zmiany 

wynagrodzenia za dane etapy oraz inne zmiany nie powodujące zmiany wynagrodzenia 

określonego w ust. 1. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji będzie podpisanie 

przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez konieczności 

wprowadzania aneksu do Umowy. 

6.  Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez   

strony umowy.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich dokończenia osobie 

trzeciej podstawą do wystawienia faktury będzie wartość wykonanych robót odpowiednio do 

momentu odstąpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robót i powierzenia ich 

dokończenia osobie trzeciej, pomniejszona również o wynagrodzenie osoby trzeciej. 

8. Należności Wykonawcy wynikające z faktur częściowych i końcowej  płatne będą przez 

Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy w ……… nr …….. , w terminie do 30 dni 

licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, z zastrzeżeniem ust. 

9. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez 

Zamawiającego faktury korygującej. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą należnego mu 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy  (faktur częściowych i końcowej) dowody 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom) tj. potwierdzenie 

dokonania i zrealizowania przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) wskazany w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub 

pokwitowanie zapłaty gotówkowej podpisane przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę).Za datę zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uznaje się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść 

wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby 

trzecie. 

11. W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8 jest on 

obowiązany do powiadomienia o tym Zamawiającego na piśmie.  

12. Wykonawca ponosi koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (energia elektryczna, 

woda) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

13. W przypadku opóźnienia w zapłacie mogą być naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopólną 

zgodą mogą odstąpić od naliczania odsetek ustawowych. 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy obejmuje każdą pracę 

konieczną do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.  

15. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji 

przedmiotu Umowy, chociażby w chwili zawarcia Umowy nie mógł przewidzieć kosztów prac, 

albo koszty okazały się większe niż przewidywał. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 
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1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres przedmiotu umowy: 

…………………….…….…………………, a Podwykonawcom powierzy wykonanie 

następującego zakresu przedmiotu umowy:………………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 

nich usługi, dostawy lub roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres 

realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o którym mowa w  § 7 ust. 4 będzie następować w 

częściach, na podstawie odbiorów częściowych usług, dostaw bądź robót, wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy, 

kwalifikacji i doświadczenia,  personelu i sprzętu, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części umowy proporcjonalnie do wymagań stawianych w tym zakresie 

Wykonawcy, 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty  

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, wraz z zestawieniem ilościowym i wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 

przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 

robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem 

tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu 
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umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  

w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 

w ust. 4, przy czym Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy 

o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 pkt 7, 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.7, 

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę  

lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, 

której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być 

realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał się 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, 

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy przez Zamawiającego,  

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany umową dla tych robót, 

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 

7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.  
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14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana  

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 

wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 

większej niż 50.000 zł. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 15. 

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  

lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy  

o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy  

o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

§ 9 

Wynagrodzenie Podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Postanowienia ust. 1-6 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459 ze zm.) 

§10 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających; 

2) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do umowy; 

3) odbiór końcowy. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy. 

5. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż  

w terminie określonym w ust. 4.  

6. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,  

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

7. Odbiory częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru. 

Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do 

dziennika budowy. 
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8. Odbiory częściowe dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia.  

Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą podstawę do wystawienia 

faktury częściowej. 

9. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 

wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich 

odbioru.  

10. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem 

do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w 

próbach i sprawdzeniach. 

11. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 

odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz 

dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale, 

których wykonał przedmiot umowy. 

14. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia stosownym pisemnym do Zamawiającego.  

15. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

16. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót 

jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad  

w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

19. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są raz do roku, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

21.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych  

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  
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22. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

23. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie 

rękojmi, przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi, w celu oceny 

robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  

24. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. 

25. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 

usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

26. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  

27. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji protokół odbioru 

ostatecznego. 

28. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których 

mowa w ust. 17, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty 

budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś 

Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza 

termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

29. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru 

końcowego zwróci zamawiającemu otrzymaną oryginalna dokumentację techniczną oraz 

przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym operat 

kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą: 

1) protokół przekazania terenu budowy, 

2) dziennik budowy, 

3) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy i gotowości odbioru robót, 

4) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane 

urządzenia, 

5) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niż projekt budowlany), służące realizacji 

robót, 

6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiałów,  

7) karta gwarancyjna obejmująca odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty  

i ewentualnie za zamontowane instalacje i urządzenia, 

8) protokoły z badań, prób i inspekcji, 

9) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem i warunkami z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

10) oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren 

budowy, ulic i terenów przyległych do placu budowy,      

Wykonawca wykona łącznie dwa egzemplarze papierowe (kopia i oryginał) wymienionego 

operatu. 

§11 

Autorskie Prawa Majątkowe 

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworu. 

Wykonawca oświadcza, że jego prawa do utworu mogą być przeniesione zgodnie z przepisami 

Prawa Autorskiego bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy. 

2. Dokumentacje opracowane przez Wykonawcę zgodnie z umową stają się własnością 

Zamawiającego w momencie ich wydania Zamawiającemu w ramach całkowitego wynagrodzenia 
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brutto. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz 

wszystkich jej części składowych następuje z chwilą ich wydania Zamawiającemu, a w przypadku 

takich elementów, które nie zostaną utrwalone na nośnikach materialnych lub nie mają postaci 

materialnej, z chwilą ich powstania.   

3. Wykonawca na mocy niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

utworu, na czas trwania ochrony, bez ograniczenia terytorium i ilości wykorzystania, na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 4, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i nośników 

materialnych. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony wyraźnie podkreślają, iż powyższe 

zobowiązanie Wykonawcy dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład utworu. 

4. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmują wyłączne prawo do: 

1) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji lub jego części - wytwarzania 

egzemplarzy dokumentacji przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m. in. 

dyskietki, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór lub jego część 

utrwalono - wprowadzania do obrotu przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, 

użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie utworu 

do pamięci komputera, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu lub jego części - wystawiania, wyświetlania, 

odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym 

wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym 

zamieszczenie i modyfikacja utworu na stronach internetowych, nadawanie utworu 

przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje utworu 

umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo nadania za 

pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną 

(również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem 

taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem 

satelity, równoczesne i integralne nadawanie utworu nadawanego przez inną 

organizację radiową lub telewizyjną, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych 

wystawach lub ekspozycjach, 

4) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych projektów 

opartych na dokumentacji lub jej poszczególnych elementach, 

5) prawo modyfikowania utworu, w tym m. in. prawo do korekty, dokonywania 

przeróbek i zmian całości utworu oraz jego pojedynczych elementów, 

6) prawo do swobodnego używania i korzystania z utworu oraz jego pojedynczych 

elementów, w tym wykorzystanie utworu dla celów realizacji inwestycji, w tym 

budowy, wykończenia, utrzymania, przywrócenia do pierwotnego stanu, przebudowy, 

nadbudowy, rozbudowy, remontu, adaptacji, modernizacji inwestycji, wykorzystanie 

utworu oraz jego pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji 

Zamawiającego na terenie kraju oraz za granicą. 

5. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony uzgadniają, iż Zamawiający uzyskuje prawo do 

zezwalania osobom trzecim bez zgody Wykonawcy na korzystanie z utworu lub jego 

poszczególnych elementów, w szczególności w celu realizacji inwestycji, dokonania wszelkich 

zmian lub modyfikacji w utworze lub do tworzenia i rozpowszechnienia utworów zależnych, 

zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazywania w rozpowszechnianych i publikowanych 

materiałach lub wydawanych oświadczeniach związanych z utworem autorów utworu, jednakże, 

jeżeli z kontekstu wypowiedzi zawartej we wskazanych powyżej materiałach lub oświadczeniach, 
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będzie wynikało, że autorstwo utworu stanowi istotny element takiej wypowiedzi, Zamawiający 

wskaże autorów utworu. 

7. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji utworu o pola 

niewymienione w niniejszej umowie, Strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia 

autorskich praw majątkowych na niewymienione w niniejszej umowie pola eksploatacji. 

Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji 

utworu na niewymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji. 

8. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego prawo własności nośników, na których został utrwalony utwór. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w umowie. 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia 

Obowiązki, uprawnienia i terminy Zamawiającego i Wykonawcy z tytułu gwarancji określa § 3 ust. 4. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie wykonania umowy 

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniósł w formie ………………………. 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 1 tj.: ………. zł (słownie: ……………………..…………….).  

2. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki oraz 

zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, z zachowaniem 

terminu określonego w § 10 ust. 15. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie 

zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo wykorzystać  

na zastępcze wykonanie tych obowiązków, także odsetki wynikające z umowy rachunku 

bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

tego rachunku.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek 

oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. 

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o których mowa w § 13 niniejszej umowy. 

§ 14  

Kary umowne 
1. Strony ustalają następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy: 

1) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,03 % wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia po przekroczeniu terminów określonych  

w oraz § 3 ust. 1  

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji, 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, licząc od dnia następnego, w którym 

upływa termin wyznaczony przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki, 
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3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień 

opóźnienia.  

4) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy bądź usługi lub projektu jej zmiany – 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy taki przypadek, 

5) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, 

za każdy taki przypadek, 

6) w przypadku niedopełnienia obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w § 4 ust. 27  

w wysokości  3000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek,  

7) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %  

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

8) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, 

skutkującego koniecznością zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiającego, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą wielkość dotacji. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów 

i w następujących wysokościach za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary 

umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, gwarancji należytego wykonania Umowy bądź gwarancji na okres rękojmi i 

gwarancji. 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez 

jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone 

roboty oraz plac budowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy lub zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie 

upadłość Wykonawcy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od przekazana 

placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

4) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 

dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

strony, która była powodem odstąpienia od umowy; 
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3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, 

zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. 

7. W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy 

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału 

Wykonawcy jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności 

zinwentaryzowania wykonanych robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do 

rozliczenia wykonanych robót, a zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po 

zmniejszeniu wynagrodzenia o należne Zamawiającemu kary umowne. 

 

§ 16 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość 

zmiany umowy w sytuacjach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,  

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 

sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót uzupełniających niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

5) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

3. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych 

od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony 

wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub 

przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, a w szczególności: 

wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia 

związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki (nie dotyczy strajku załogi 

Wykonawcy). 
4. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana 

jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem 

przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z 

powodu działania siły wyższej. 
5. Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest jedynie w 

następujących sytuacjach: 
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1) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

4) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi  

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, 

5) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

6) Zmiany prawa w zakresie wysokości podatku VAT. 

7) Wystąpienia robót,  których nie uwzględniono w § 1 ust. 1 umowy, tj. robót uzupełniających 

lub dodatkowych. 

6. W przypadku wystąpienia robót o których mowa w  § 16  ust. 5 pkt. 7 umowy,  podstawą do ich 

obliczenia będą ceny jednostkowe wynikające, z opracowanych kosztorysów.  

7. W przypadku jeżeli nie da się ustalić wartości robót uzupełniających, w sposób o którym mowa 

powyżej w ust. 7, wartość będzie ustalana w następujący sposób: 

1) na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego,  

Branżowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego który dokona jego weryfikacji.   

2) W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 

a. należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników 

cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,  

b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu 

szczegółowego, 

c. należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b. 

3) Wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

a. ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 

łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego wydanie 

polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 

b. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych 

(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną 

Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

4) Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji przez Branżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, 

które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 

5) Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 1), 2) i 3), Zamawiający wprowadzi korektę 

ceny opartą na własnych wyliczeniach.  

6) Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1), 2) i 3) 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego i 

Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.    

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 
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9. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z 

opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 10 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji 

uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

13. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 10, Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego jest 

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa 

w ust. 12 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 

uzasadniającej żądanie zmiany.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

dokumentacji, o której mowa w ust. 12 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego jej kopii. 

15. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania 

zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 

zmiany. 

16. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

17. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

5) aktualizacja harmonogramu. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

2. W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu pn. „Nauczanie 

rolnicze XXI wieku – Modernizacja i rozbudowa bazy Kształcenia Zawodowego w Zespole 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”, 

Zamawiający zastrzega, że podlega obowiązkowi przechowywania dokumentacji związanej  

z realizacją Projektu w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Radu (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20 grudnia 2013 r. str. 374-469) (chyba że z odrębnych przepisów wynikają terminy dłuższe)  



Projekt „Nauczanie rolnicze XXI wieku – Modernizacja i rozbudowa bazy Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” 

współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020. 

w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji 

Zarządzającej o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem. 

Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w  formie oryginałów albo kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie używanych 

nośnikach danych.  
3. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie jest uprawiony przenosić praw i obowiązków wynikających z tej umowy  

na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiąca załącznik nr 1 do 

umowy, 

2) ofertą Wykonawcy, w szczególności w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu 

gwarancyjnego, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

3) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym po opracowaniu załącznik nr 3 do 

umowy, 

 
 
ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 


