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Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu 
 
 

WZÓR UMOWY ZS/11/R/18 

 

 

 

zawarta w dniu …………. r. pomiędzy: 

Spółką Komunalną Żukowo Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie, ul. Pod Otomino 44,  

83-330 Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000329900, 

REGON: 220793020, NIP: 5891962110, 

reprezentowaną przez  Michała Sirockiego – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

oraz 

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

z siedzibą ………………………………………………………………………………………………. 

KRS/CEIOG ……………………………………  

REGON …………………………………… 

NIP ……………………………………. 

 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 31 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

sektorowych. 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty w trybie ”zaprojektuj 
i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Banino na terenie gminy Żukowo. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową w sposób kompletny dla realizacji 
projektowanych robót budowlanych, zgodnie z prawem budowlanym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny i zgodny z 
zakresem oraz warunkami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, PFU oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą 
techniczną i ustaleniami z Zamawiającym. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszą umową, nadzór autorski 
będzie sprawowany w okresie prowadzonych robót budowlanych. 
 

§ 2 Terminy umowne 

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w 

PFU w terminach 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
3. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w terminie określonym w ust. 2 potwierdzone będzie 

protokołem przekazania dokumentacji projektowej podpisanym przez przedstawicieli stron umowy. 
4. Termin, o którym mowa w ust. 2 obejmują również czas przeznaczony na uzyskanie wszystkich 

niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 
przepisów oraz czas na weryfikację i akceptację dokumentacji przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej na 
weryfikację i decyzję w zakresie jej akceptacji i odbioru. 
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6. Zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowej możliwa jest w przypadku wystąpienia 
okoliczności przewidzianych w § 15 i wymaga wprowadzenia do umowy aneksem. 

 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy (wykonanie dokumentacji 
projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie prac budowlanych), zgodnie ze złożoną 
w przetargu ofertą Wykonawcy ustala się w wysokości: …………………………… złotych brutto, 
słownie: …………………………………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  
3. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności:  koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy, 

warunków i utrudnień realizacji określonych w PFU oraz własnej oceny, w tym również koszty robót 
tymczasowych i prac towarzyszących niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy. 
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również koszty wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, 
badań, ekspertyz, dodatkowych map i podkładów, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 
majątkowych oraz prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszystkich 
utworów objętych niniejsza umową na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie, 
podatek VAT oraz wszelkie pozostałe koszty związane z pełną i prawidłową realizacją przedmiotu 
umowy. 

4. Strony ustalają, że ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może ulec 
obniżeniu na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej 
umowy w wyniku robót zamiennych lub zaniechanych.  

5. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności 
uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporządzony metodą szczegółową (opracowany przez 
Wykonawcę w ramach niniejszej umowy). 

6. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, wynagrodzenie będzie podlegało zmianie, jednakże w 
każdym przypadku nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony 
przez strony oraz kosztorys sporządzony metodą szczegółową (opracowany przez Wykonawcę w 
ramach niniejszej umowy). 

8. W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
Umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym 
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty 
robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu 
Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania 
robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. 
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie ustalone z 
Wykonawcą na podstawie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową. 

9. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo 
i konieczność zapobieżenia lub usunięcia awarii.  
 

§ 4 Założenia do projektowania 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych zgodnie z obowiązującymi   
przepisami, zgodnie z współczesną wiedzą techniczną oraz z należytą starannością wynikającą z 
zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

2. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust.1 
niniejszej umowy. 
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§ 5 Wymagania dotyczące dokumentacji i zakres prac projektowych 

1. Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie i ekspertyzy 
w zakresie wynikającym z przepisów. 

2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej 
do celów projektowych.  

3. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi być 
wystarczająca do realizacji robót budowlanych. 

4. Dokumentacja projektowa w swojej treści musi określać technologię robót, materiałów i urządzeń w 
sposób umożliwiający wykonanie robót. Dokumentacja projektowa powinna określać materiały, 
wyroby lub urządzenia za pomocą nazw producenta lub znaków towarowych. Przewidziane do 
zastosowania materiały, wyroby, urządzenia muszą być opisane za pomocą parametrów 
technicznych, obiektywnych cech technicznych i jakościowych tak, by realizacja robót gwarantowała 
pożądaną jakość wykonania.  

5. W trakcie uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do 
wprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych zmian w wielobranżowej 
dokumentacji projektowej, zarówno w projekcie budowlanym, jak i wykonawczym, o ile zaistnieje 
taka konieczność z przyczyn wynikających z wymagań i decyzji odpowiednich urzędów lub z błędów 
Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się opracować w formie papierowej: 
1) Dokumentację projektową w 4 egzemplarzach,  
2) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 2 egzemplarzach, 
3) Kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach, 
4) Harmonogram rzeczowo–finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych - dokument 

zostanie sporządzony w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo - 
finansowy winien określać płatności w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji inwestycji za 
poszczególne elementy inwestycji w 2 egzemplarzach, 

5) Zbiorcze zestawienie wartości robót, 
6) Geodezyjną dokumentację powykonawczą, obejmującą swoim zakresem dokumentację 

geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach realizacji budowy oraz geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu w 4 
egzemplarzach. 

§ 6 Warunki realizacji 

1. Zamawiający deklaruje, przed przystąpieniem do robót budowlanych, do udostępnienia terenu 
realizacji inwestycji każdorazowo na potrzeby wykonania pomiarów i badań koniecznych do 
wykonania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po protokolarnym 
przekazaniu placu budowy i bez zbędnej zwłoki. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) wykonania wszelkich badań, inwentaryzacji, sprawdzeń i odkrywek w zakresie potrzebnym dla 

kompletności prac projektowych objętych umową oraz ewentualnego uszczegółowienia 
dokumentacji geotechnicznej terenu inwestycji,  

2) uzyskania dodatkowych map i wszystkich pozostałych materiałów niezbędnych do realizacji 
projektu, 

3) uzyskania opinii, prawomocnych pozwoleń, decyzji administracyjnych i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji, 

4) dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej z oryginałami wszystkich wymaganych 
przepisami uzgodnień, opinii, odstępstw od przepisów, ekspertyz i decyzji, 

5) pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową sporządzoną na podstawie umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą, zobowiązanie 
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji 
projektowych objętych umową ujawnią się wady lub błędy uniemożliwiające prawidłową realizację 
robót, Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie naniesie w dokumentacji 
projektowej niezbędne poprawki lub wykona projekty zamienne oraz przeniesie na Zamawiającego 
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prawa autorskie w zakresie określonym w § 14, bez dodatkowego wynagrodzenia i bez względu na 
wysokość związanych z tym kosztów. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie sprawować nadzór autorski w zakresie: 
1) sprawdzania przez projektanta w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, w tym m.in. będzie uczestniczyć w spotkaniach dotyczących realizacji robót 
budowlanych na żądanie Zamawiającego, brać udział w pracach komisji odbioru końcowego 
robót budowlanych, wyjaśniać wątpliwości Wykonawcy robót budowlanych, w razie potrzeby 
przekazywać rozwiązania uszczegóławiające projekt lub rozwiązania projektowe zamienne w 
przypadkach koniecznych, 

2) udzielania wyjaśnień Zamawiającemu na zapytania dotyczące wątpliwości związanych z 
dokumentacją projektową. 

6. Czynności nadzoru autorskiego sprawować będą autorzy projektu. Zamawiający dopuszcza zmianę 
projektanta sprawującego nadzór autorski wyłącznie w przypadku, gdy zmiana taka jest 
uzasadniona i konieczna oraz zostanie dokonana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez Zamawiającego 
kosztów przestojów na budowie na skutek wad w dokumentacjach projektowych, będących 
przedmiotem niniejszej umowy w razie nie usunięcia tychże wad w terminach określonych w 
umowie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym dokumentacji projektowej na 
bieżąco oraz do przedstawiania stanu zaawansowania prac projektowych na bieżąco w terminie 
ustalonym przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji Umowy.  
10. Wykonawca oświadcza, że materiały, których będzie używał do wykonywania robót budowlanych 

objętych przedmiotem niniejszej umowy będą odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. , poz. 883 ze zm.). 

11. Wykonawca obowiązany będzie do oznakowania wjazdu na teren budowy, utrzymywania w 
czystości nawierzchni ulic i niezwłocznej naprawy ewentualnych uszkodzeń na własny koszt. 
Wykonawca wypełni wszystkie wymagania procedur na wszelkie wydawane pozwolenia wjazdowe 
pojazdów ciężarowych i nienormatywnych niezbędnych do prowadzenia procesu budowlanego.    

12. Budynki przylegające do terenu  inwestycji pozostaną użytkowane. Wykonawca zobowiązany jest 
do takiej organizacji i realizacji robót budowlanych, by umożliwić użytkowanie sąsiednich obiektów.   

13. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza budowy, jak 
również zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych leżą po stronie Wykonawcy.  

14. Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
prawidłową gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac, 
w tym także odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie.  

15. Do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, Wykonawca obowiązany będzie  
do doprowadzenia do stanu nie gorszego niż przed przejęciem terenu i obiektów tymczasowo przez 
siebie użytkowanych oraz do usunięcia spowodowanych przez swoje działania szkód 
i zniszczeń w infrastrukturze i majątku Zamawiającego lub osób trzecich.  

16. Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, w 
tym m.in. ogrzewania, osuszania obiektu, stosowania odpowiednich środków chemicznych lub 
rozwiązań technologicznych w procesie budowy. 

17. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i  ppoż. oraz 
zobowiązany jest do ciągłego utrzymania porządku na stanowiskach pracy i placu budowy.  

18. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów lub wyrobów dokumenty 
potwierdzające, że posiadają one wymagane parametry oraz, że są dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te będą przedstawione w języku polskim. 

19. Wszelkie koszty i obowiązek prowadzenia obsługi geodezyjnej i geologicznej leżą po stronie 
Wykonawcy. 

20. Teren budowy pozostają w gestii i odpowiedzialności Wykonawcy do czasu ich przekazania 
Zamawiającemu, co powinno nastąpić nie później, niż w dniu podpisania przez komisję odbiorową 
Zamawiającego protokołu końcowego robót. 

21. Wykonawca obowiązany będzie w trakcie realizacji umowy umożliwić dostęp do terenu budowy i 
obiektu oraz realizację robót budowlanych, prac wyposażeniowych lub innych prac innym 
podmiotom wskazanym przez Zamawiającego. 
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§ 7 Rozliczanie robót i finansowanie  

1. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc, a podstawą do ich wystawienia 
stanowić będą protokoły odbioru częściowego wykonanych elementów robót, zgodne z 
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych, stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru częściowego zaawansowania 
robót wykonanie danego zakresu robót, wyłącznie dla pozycji, które zostaną całkowicie zakończone 
i są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych.  

3. Podstawą ustalania wartości wykonanych robót i sporządzenia protokołu odbioru  
częściowego wykonanych elementów robót do fakturowania częściowego jest harmonogram 
rzeczowo-finansowy, sporządzony w formie szczegółowego wydruku przekazany Zamawiającemu 
w momencie zawarcia umowy. Określony powyżej sposób fakturowania częściowego w żaden 
sposób nie wpływa na zmianę charakteru wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które 
jest i pozostaje wynagrodzeniem ryczałtowym. 

4. Suma płatności z tytułu faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez 
komisję odbiorową Zamawiającego po zakończeniu całości prac objętych niniejszą umową i po 
przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych.  

6. W przypadku podpisania aneksu do umowy w związku z robotami zaniechanymi ich wartość 
zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
8. Termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, przy czym do każdej wystawionej faktury winien być załączony protokół odbioru 
robót. 

9. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przez Zamawiającego przelewu środków 
finansowych na rachunek Wykonawcy. 

10. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności całej lub części należności bez konieczności 
zapłaty odsetek z tego tytułu, jeżeli: 
1) powstał spór w kwestii jakości wykonanych prac lub w innej sprawie mającej wpływ 

na wynagrodzenie; 
2) Zamawiający powziął wiadomość, iż Wykonawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia swoim 

podwykonawcom oraz iż wynagrodzenie należne dalszym podwykonawcom 
nie zostało zapłacone.  

11. Zamawiający z płatności przysługujących Wykonawcy może regulować należności przysługujące 
podwykonawcom, którzy za zgodą Zamawiającego biorą udział w realizacji przedmiotu umowy, jeśli 
otrzyma zawiadomienie o braku zapłaty przez Wykonawcę bezspornej i wymagalnej kwoty za roboty 
budowlane wykonane przez danego podwykonawcę. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymagalną należność 
na rzecz danego podwykonawcy potrącając ją z wynagrodzenia Wykonawcy. Do ustalenia 
wymagalności kwoty niezbędne jest przedłożenie przez podwykonawcę protokołu odbioru robót 
budowlanych sporządzonego pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i faktury wystawionej przez 
podwykonawcę dla Wykonawcy. W przypadku dalszych podwykonawców niezbędne jest 
przedłożenie protokołów odbioru również pomiędzy podwykonawcą i dalszym podwykonawcą i 
faktury wystawionej przez dalszego podwykonawcę podwykonawcy. 

 

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały w wymiarze  
…… miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i uwag 
ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych 
podczas odbioru końcowego.  

2. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 
ustala się zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy. 



6 

 

3. Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu w 
następującej formie/ formach:  ......................................................................................... . 

4. Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci w częściach: 
a) 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu - w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych umową i uznania przez 
Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany (a w szczególności po usunięciu 
ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych w protokole końcowego odbioru robót);   

b) 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu - w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi po potrąceniu ewentualnych 
należności Zamawiającego, na których pokrycie ustanowiono zabezpieczenie. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji i 
rękojmi w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach uwzględniających specyfikę usterki i 
technologię naprawy. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku Zamawiający zleci zastępcze 
usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia. 

6. Warunki udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie mogą w sposób nieuzasadniony merytorycznie 
lub w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczać Zamawiającego w wyborze 
osób lub podmiotów do czynności serwisowych i konserwacji instalacji oraz urządzeń objętych 
gwarancją. 

7. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych objętych umową, zgodnie  
z § 2 ust. 6 niniejszej umowy Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia aneksu przedłużającego 
termin wykonania przedmiotu umowy ma obowiązek zabezpieczyć należyte wykonanie umowy w 
formie wskazanej w Ogłoszeniu o zamówieniu, zachowując jego nieprzerwaną ciągłość i wysokość 
zabezpieczenia umowy. 

8. Po zakończeniu każdego roku objętego okresem gwarancyjnym określonym w ust. 1 niniejszego 
paragrafu strony dokonają przeglądu przedmiotu niniejszej umowy i sporządzą protokół przeglądu 
gwarancyjnego. Wady i usterki wyszczególnione w tym protokole muszą być usunięte zgodnie z 
postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu.  

9. Wykonawca udziela również …….. miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót ze strony Zamawiającego na wszelkie instalowane przez niego 
urządzenia oraz maszyny techniczne, będące wyposażeniem obiektu, objęte dokumentacją 
projektową.  

10. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 9 Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad oraz 
usterek w czasie reakcji nie dłuższym niż 72 godziny od pisemnego powiadomienia go przez 
Zamawiającego o awarii. Do zgłaszania wad uprawniony jest pracownik Zamawiającego. 
Zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej lub za pomocą e-mail na adres Wykonawcy 
…………..….   

11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w języku polskim dokumenty 
gwarancyjne, instrukcje obsługi oraz wszelkie kody dostępu, eksploatacyjne potrzebne  
do późniejszego serwisu i użytkowania do instalowanych urządzeń i maszyn będących 
wyposażeniem obiektu i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. 

12. Strony postanawiają, iż wydłużają okres rękojmi do ………miesięcy na wszelkie instalowane 
urządzenia będące wyposażeniem terenu objęte dokumentacją projektową, liczony od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy 
za należycie wykonany. 

13. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, z tym zastrzeżeniem, że w razie wykonywania przez 
Zmawiającego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega 
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia 
odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 
upływu czasu na ich wykonanie. 

14. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokona wymiany lub istotnej 
naprawy instalowanego urządzenia lub maszyny, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
wymiany lub istotnej naprawy. W pozostałych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o 
czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie mógł korzystać z urządzenia lub maszyny.  

15. W wypadku, o którym mowa w ust. 13 i 14, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć należyte 
wykonanie umowy w formie wskazanej w Ogłoszeniu o zamówieniu, mając na uwadze okres 
zawieszenia lub przedłużenia terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, zachowując  
nieprzerwaną ciągłość i wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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§ 9 Odbiory 

1. W trakcie realizacji robót dokonywane będą następujące odbiory: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe poszczególnych elementów robót, 
3) odbiór końcowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu 
wpisem do dziennika budowy oraz powiadomić Zamawiającego o zgłoszeniu. Jeśli Zamawiający 
nie przystąpi do odbioru tych robót w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, 
Wykonawca uprawniony będzie do traktowania tych robót jako odebranych. Jeżeli Zamawiający 
poweźmie wątpliwości co do jakości zakrytych robót, Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego odkryć je własnym staraniem i na własny koszt.  

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego 
wpisem do dziennika budowy. 

4. Zarówno z czynności odbioru częściowego, jak i z czynności odbioru końcowego sporządzony 
zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym listę ewentualnie 
stwierdzonych wad i usterek oraz ustalony przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. 

5. Dokonanie technicznego odbioru jakościowego robót nie pozbawia Zamawiającego prawa 
zgłoszenia wad lub usterek w toku odbioru końcowego. 

6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym, o dniu,  
w którym będzie gotowy do przeprowadzenia odbiorów częściowych. 

7. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru częściowego, jeżeli roboty, w tym również 
użyte do nich materiały i urządzenia posiadają wady lub usterki, a zwłaszcza wady wyłączające lub 
zmniejszające możliwość ich użytkowania zgodnie z niniejszą umową i przeznaczeniem, jak 
również jeżeli Wykonawca nie przedłoży dokumentów wymaganych w § 10 ust. 2 niniejszej umowy 
lub Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały w całości zakończone. 

8. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej z wyprzedzeniem co 
najmniej 7-dniowym z określeniem daty zakończenia robót załączając kompletną dokumentację 
odbiorową. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia. 

9. Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości prac 
objętych niniejszą umową. Zakończenie czynności odbiorowych może nastąpić  
w dniu ich rozpoczęcia, nie później jednak niż w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego 
paragrafu.  

10. Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego jeśli stwierdzi, 
iż roboty będące przedmiotem Umowy, nie zostały w całości zakończone lub zawierają znaczące 
wady.  

11. Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w których zostaną stwierdzone błędy lub 
niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych poprawione 
i ponownie dostarczone Zamawiającemu. Przekroczenie tego terminu uznane będzie  
za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy i będzie podstawą 
do naliczenia i potrącenia kar umownych.  

12. Datę podpisania przez strony protokołu końcowego uznaje się za datę zakończenia przez 
Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokołu końcowego robót uzależnione jest 
od zrealizowania przez Wykonawcę całości przedmiotu niniejszej umowy.  
W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru końcowego, przedmiot umowy będzie 
uznany przez strony za należycie wykonany dopiero po usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w 
protokole i od tego momentu rozpoczną bieg terminy gwarancji i rękojmi.  

13. Jeżeli w trakcie przeprowadzania czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nie nadające 
się do usunięcia, a umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to 
Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej obiektu. 

14. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. 
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§ 10 Dokumentacja odbiorowa 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową w wersji papierowej (3 
egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD (2 sztuki): w wersji edytowalnej – opisy w plikach 
*.doc, część graficzna w plikach *.dwg oraz w wersji nieedytowalnej jako pliki *.pdf. Wszystkie 
dokumenty w wersji elektronicznej muszą być tożsame z dokumentami w wersji papierowej. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do odbioru końcowego następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą, zagospodarowania terenu, instalacji i urządzeń, uzbrojenia 

(w 3 egz.); 
2) gwarancje producentów materiałów i urządzeń z zastrzeżeniem, że warunki tych gwarancji 

nie mogą być inne niż wymienione w § 8 niniejszej umowy, lub w przypadku rozbieżności 
pomiędzy treścią tych gwarancji a zapisami § 8 niniejszej umowy nadrzędne będą zapisy 
wynikające z zapisów § 8 niniejszej umowy; 

3) certyfikaty na znak budowlany lub CE; 
4) deklaracje zgodności dotyczące stosowanych materiałów budowlanych i urządzeń 

technicznych; 
5) instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę; 
6) decyzje Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu maszyn i urządzeń do eksploatacji, 

o ile są wymagane; 
7) zaświadczenia właściwych jednostek i organów, wymagane prawem oświadczenia. 

 
 

§ 11 Funkcje na budowie oraz w trakcie realizacji prac projektowych 

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i dokumentacją 
projektową. 

2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
wodociągowych/kanalizacyjnych oraz kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
Osoby te posiadać będą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wymagane prawem 
budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.  

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej listę osób pełniących funkcje 
techniczne na budowie, przedstawiając dokumenty świadczące o posiadaniu niezbędnych 
uprawnień (kopie uprawnień, zaświadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi kontaktowymi 
niezwłocznie po zawarciu umowy. 

4. Wykonawca wraz z przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenia 
kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych niezbędne do zgłoszenia ich do organów 
nadzoru budowlanego.  

5. Wykonawca zapewnia nadzór autorski nad realizacją inwestycji przez projektantów wszystkich 
branż. 

6. Wszelkie zmiany osób pełniących funkcje techniczne na budowie w trakcie trwania robót 
budowlanych wymagają uzyskania zgody Zamawiającego oraz przedstawienia dokumentów 
opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 
 

§ 12 Kary umowne oraz odstąpienie od umowy 

1. W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.  

2. Wykonawca zapłaci karę umowną: 
1) 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za poszczególny 

projekt za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej; 
2) 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za projekt za każdy 

dzień opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub niedoróbek danego dokumentacji projektowej 
licząc od dnia ustalonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia; 

3) 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia w dostarczeniu decyzji, wyjaśnień lub rozwiązań zamiennych wymaganych w trakcie 
sprawowania nadzoru autorskiego lub w przypadku opóźnienia w przybyciu na budowę; 
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4) 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za odstąpienie od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

5) 1500 zł za każdy przypadek nie stawienia się u Zamawiającego na spotkaniu dotyczącym 
zaawansowania w realizacji dokumentacji lub w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że 
przedstawione zaawansowanie w realizacji dokumentacji projektowej jest niewystarczające; 

6) za nieterminowe usuwanie usterek w ramach gwarancji bądź rękojmi, w wysokości 0,05% 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, za każde naruszenie; 

7) w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umów 
o podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował, w wysokości 0,025% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, za każde 
opóźnienie lub każde zdarzenie. 

3. Za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek, o których mowa w § 6 ust. 4 lub ust. 
10, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu 
do naprawy lub wymiany. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez żadnego odszkodowania dla 
Wykonawcy z tego tytułu, m.in. w następujących przypadkach: 
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy - w zależności od formy 

organizacyjno-prawnej Wykonawcy; 
2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem lub wykonuje roboty wadliwie i 

mimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie zrealizuje 
działań, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć, aby zapewnić niewadliwe wykonanie 
robót.  

3) Wykonawca przerwał realizację robót budowlanych na okres dłuższy niż 7 dni i ich nie podjął 
pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do podjęcia robót i wyznaczenia 
dodatkowego 3 dniowego terminu.  

5. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania 
w trybie natychmiastowym bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy  
z tego tytułu, jeżeli Wykonawca realizuje roboty w taki sposób, że nie będzie możliwe dotrzymanie 
terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy. W tym przypadku Wykonawca poza zapłatą kar 
umownych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zwróci Zamawiającemu wszelkie 
dodatkowe koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu dokończenia robót przez innego wykonawcę 
oraz zapłaci karę umowną, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Zamawiający może 
potrącić powyższe kwoty z jakiejkolwiek należności Wykonawcy. 

6. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem na 
przyszłość w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 79 Regulaminu.  

7. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4 lub ust. 6 niniejszego paragrafu, 
za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron, strona po której leża przyczyny odstąpienia zapłaci 
karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy.  

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostarczeniu jakiegokolwiek 
wymaganego dokumentu określonego w niniejszej umowie w wysokości 500 zł za każdy przypadek. 

9. Kary umowne oblicza się od wartości brutto określonej w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych 
na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższy wartość zastrzeżonej kary umownej 
bądź wynika z innych tytułów, niż zastrzeżone. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bez uprzedniego wezwania 
ze złożonego zabezpieczenia, a także z jakiejkolwiek należności Wykonawcy. 

11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od daty 
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie 
od umowy. 

12. Dochodzenie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy nie wyklucza dochodzenia kar 
umownych z innych tytułów. 
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§ 13 Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia prac projektowych oraz budowlano – 
montażowych określonych niniejszą umową na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy na cały okres jej realizacji. Umowa 
ubezpieczenia musi obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa zdarzeń 
losowych, nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich oraz mienia, w tym 
również pojazdów mechanicznych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisy potwierdzające zawarcie bądź 
kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
lub nie będzie kontynuował ww. umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji niniejszej umowy, 
Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy, bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt 
Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych Wykonawcy.  

 

§ 14 Autorskie prawa majątkowe 

1. Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowych Wykonawca  przenosi na Zamawiającego całość 
autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów objętych przedmiotem umowy (dokumentacja 
projektowa) na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 
niezależnie od formatu zapisu; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, w tym udostępnienie utworu w Internecie; jak również  przenosi na 
Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów na 
polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej następuje  z chwilą podpisania protokołu odbioru 
dokumentacji projektowej. 

3. W związku z nabyciem praw, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługiwać będzie 
między innymi prawo do korzystania z utworów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi 
utworami, dowolnego ich opracowywania i modyfikacji, dzielenia na części itd. 

4. Do dnia odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu umów nabycia przez Wykonawcę od twórców autorskich praw majątkowych wraz 
z prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów objętych danym 
odbiorem bądź oświadczeń Wykonawcy i twórców, iż utwory te twórcy wykonali w ramach 
obowiązków ze stosunku pracy i Wykonawca nabył autorskie prawa majątkowe do tych utworów 
na podstawie art.12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w 
zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, iż twórcy utworów objętych przedmiotem umowy nie 
będą wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich do tych utworów  względem  
Zamawiającego, jego licencjobiorców oraz następców prawnych w zakresie  prawa do 
nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa decydowania 
o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz prawa do nadzoru nad sposobem korzystania 
z utworu z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 6 niniejszej umowy - w okresie 20 lat od daty 
podpisania protokołu odbioru danej dokumentacji projektowej oraz nie wypowiedzą tego 
zobowiązania w powyższym okresie. Pisemne oświadczenia twórców  w przedmiocie, o którym 
mowa powyżej, Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej do dnia odbioru danej 
dokumentacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
własność nośników, na których utwory zostały utrwalone bez odrębnego wynagrodzenia. 
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7. Wykonawca odpowiada za wady prawne utworów objętych przedmiotem umowy na zasadzie 
ryzyka. 

8. Strony ustalają, iż roszczenia z tytułu rękojmi za wady utworów objętych przedmiotem umowy 
wygasają po upływie 5lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby 
trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób 
trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich w związku z 
korzystaniem i rozporządzaniem przez Zamawiającego z utworów objętych przedmiotem umowy. 

§ 15 Zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy; 

2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

3) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku 
pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, 
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem 
zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w 
Ogłoszeniu o zamówieniu; 

4) zmiany podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana dotyczy podwykonawca, który zgodnie z art. 29 
ust. 3 Regulaminu będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji 
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego 
na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu 
wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów; 

5) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że 
osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego, 

6) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w 
szczególności: 

a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. między innymi wstrzymania robót przez 
Zamawiającego; 

b) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) 
robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten 
musi być potwierdzony przez Zamawiającego; 

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

e) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 
terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; 

f) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych elementów budowlanych; 

g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności. 

7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym 
opisem, 

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

c) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy, 
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d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 

8)   Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy, 

9)   Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w 
szczególności następującymi okolicznościami:  

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy; 

b) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji opisującej przedmiot umowy, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujące poprawienie parametrów 
technicznych.  

2.    W przypadku wystąpienia któregokolwiek z w/w zdarzeń termin realizacji przedmiotu umowy może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu 
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

3.  Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz pisemnego aneksu 
podpisanego przez strony. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie 
wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności. 

§ 16 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do sporządzenia i 
uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo–finansowego robót budowlanych. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych stanowić będzie podstawę do 
sporządzania protokołów odbioru robót.  

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, opracowany przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez Zamawiającego, stanowi załącznik  nr 2 do Umowy.  

3. W miarę postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót budowlanych. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji ani przenieść praw i obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 
na piśmie. 

5. Zamawiający nie odpowiada za dozór mienia znajdującego się na placu budowy. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości między innymi  

za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami  
lub ustaleniami z Zamawiającym. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy,  
że w razie wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób postronnych z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczeń na koszt 
Wykonawcy.  

8. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  
z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 
kooperantów lub podwykonawców. 

9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego na lokalizację reklam umieszczonych na terenie budowy, w tym również na 
ogrodzeniu placu budowy. 

10. W okresie realizacji Umowy, a także w okresie gwarancji i rękojmi za wady, Wykonawca jest 
zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o następujących zdarzeniach: 
1) zmianie siedziby Wykonawcy, 
2) zmianie formy działalności przez Wykonawcę, 
3) zawieszeniu działalności przez Wykonawcę, 
4) wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Wykonawcy, 
5) wszczęciu procedury zmierzającej do likwidacji Wykonawcy. 

11. Stroną wyłącznie uprawnioną do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji (w szczególności 
przedstawicielom mediów) dotyczących przebiegu realizacji niniejszej umowy jest Zamawiający. 
Wykonawca może udzielać niezbędnych informacji dotyczących przebiegu realizacji niniejszej 
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umowy wyłącznie podmiotom, które na podstawie szczególnych przepisów prawa są uprawnione 
do żądania takich informacji. 

12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają zgody obu stron oraz wymagają formy 
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

13. Istotne zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie zgodnie z art. 78 Regulaminu. 
14. Ogłoszenie o zamówieniu, PFU, oferta Wykonawcy, zbiorcze zestawienie wartości robót oraz 

harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych stanowią integralną część niniejszej 
umowy.  

15. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

16. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459 ze zm.), jeżeli przepisy 
ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579 ze zm.) nie 
stanowią inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 
2017 roku poz. 1332 ze zm.). 

17. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla Zamawiającego. 
18. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 
 
 
 
 

Zamawiający         Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Zbiorcze zestawienie wartości robót,  
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i robót budowlanych, 
3. Oświadczenie twórcy – wzór. 
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 Nr postępowania: ZS/11/R/18                                                                     Załącznik nr 3 do Umowy 
 
 
                                  
……………………………………… 
               Data i miejsce 

 
Imię i nazwisko Twórcy/Współtwórcy* 
Adres 

 
 
 
 

ZOBOWIĄZANIE  TWÓRCY/WSPÓŁTWÓRCY* DO NIEWYKONYWANIA AUTORSKICH 
PRAW OSOBISTYCH 

 
 
 

Jako twórca/współtwórca* dokumentacji projektowej/opracowania……………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………., 

zwanego dalej „utworem”, będącego przedmiotem umowy zawartej przez Spółkę Komunalną 

Żukowo Sp. z o.o. jako Zamawiającego z ……………………………..jako Wykonawcą 

niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mi osobistych praw 

autorskich do  tego utworu  względem Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o., jej 

licencjobiorców oraz następców prawnych w zakresie:  prawa do nienaruszalności treści i formy 

utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa decydowania o pierwszym udostępnieniu 

utworu publiczności oraz prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu  - w okresie 20 

lat od daty podpisania przez strony  wyżej wymienionej umowy (tj. Spółkę Komunalną Żukowo 

Sp. z o.o. i Wykonawcę) protokołu odbioru danej dokumentacji projektowej, z okresem 

wypowiedzenia powyższego zobowiązania wynoszącym 3 lata z zastrzeżeniem postanowień 

zdania następnego. 

Zobowiązuję się nie wypowiedzieć  przedmiotowego zobowiązania w powyższym okresie 20 

lat.  

Jestem świadomy, iż zobowiązanie do niewykonywania autorskiego prawa osobistego do 

nadzoru nad sposobem korzystania z utworu nie oznacza w żadnym wypadku braku obowiązku 

wykonywania tego nadzoru w przypadku, gdy zażąda tego inwestor lub właściwy organ na 

podstawie przepisów prawa budowlanego. 

 

 
 
                                                                                                                                             

……………………………………………………. 
                                     Podpis  twórcy 
 
        Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. oświadcza, iż powyższe zobowiązanie akceptuje. 
 

 
                                                                                                                       

…………………………………………………….. 
                                                                                                                W imieniu Spółki 
            
 
 
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 


