
Załącznik nr 7 do SIWZ 

1 

UMOWA Nr ZP/ ___ /2020 

PROJEKT 

zawarta w dniu _____ ____________ 2020 roku pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, 37-700 Przemyśl, 

Rynek 1, reprezentowaną przez Wojciecha Bakuna Prezydenta Miasta Przemyśla, zwaną w dalszym 

tekście umowy Zamawiającym, posiadającą NIP 795-231-95-92 oraz REGON 650900341 

a ________________________________________________________________________ 

reprezentowanym przez ________________________________________________ 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej również „Stronami” 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego, przeprowadzonego w celu wyboru Wykonawcy dla zadania pod nazwą „PARK 

ROWEROWY BIKE TOWN TRAILS W PRZEMYŚLU”, zawarto umowę następującej treści. 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie, a następnie 

wykonanie przedsięwzięcia według opracowanego projektu, obiektu rekreacyjnego jakim jest zespół 

naturalnych, zrównoważonych kierunkowych ścieżek rowerowych typu „singletrack” z infrastrukturą 

towarzyszącą w postaci widokowego punktu odpoczynku i małej architektury w Przemyślu. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie 

posiadanego przez Zamawiającego: Programu funkcjonalno – użytkowego zwanego dalej PFU dla 

inwestycji realizowanej w trybie zaprojektuj i wybuduj i Projektu koncepcyjnego budowy naturalnych 

zrównoważonych kierunkowych ścieżek rowerowych typu „singletrack” z infrastrukturą towarzyszącą. 

Prace projektowe i realizacja ścieżek rowerowych winna być zgodna z technologią opracowaną przez 

IMBA (International Mountain Bicycling Association), która pozwala chronić środowisko. 

3. W zakresie planowanego przedsięwzięcia będzie wykonanie prac projektowych z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień, stosownych pozwoleń, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego 

zgodnie z opracowaną dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR), przedmiarem robót i kosztorysem szczegółowym – dokumentacja ta będzie podlegała 

odbiorowi i akceptacji przez Zamawiającego. 

4. Inwestycja jest przewidywana do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 263, 271, 

272, 273, 274, 275/3, 276, 348, 349, 396, 718, 719 w obrębie 206, położonych w rejonie ulic: Sanockiej, 

Pasteura, Kruhelskiej i Jana Karola Chodkiewicza w Przemyślu. Wymienione działki stanowią własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl, których łączna powierzchnia wynosi 36,0594 ha. 

5. Tereny działek przeznaczone pod inwestycję są objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania 

Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny I” oraz MPZP „Zielonka I”. Działka nr 263 objęta jest 

szczególną ochroną konserwatorską, na której usytuowane są między innymi obiekty obronne 

Twierdzy Przemyśl. Na działkach o numerach ewidencyjnych 271 i 273 znajdują się rejony 

występowania motyla modraszka, który jest objęty szczególną ochroną. Na terenie przewidzianym pod 

realizację zadania znajdują się obszary osuwisk, będące w stadium: aktywne ciągle, aktywne okresowo 

i nieaktywne. 

6. Obszar objęty zamierzeniem budowlanym znajduje się w strefie opieki geologicznej. W świetle 

powyższych informacji Wykonawca winien uzyskać pozwolenie na budowę tras z tytułu lokalizacji na 

terenach osuwiskowych bądź zagrożonych ruchami masowymi. 

7. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno – użytkowy oraz Projekt Koncepcyjny, 

które wchodzą w skład SIWZ, stanowiąc jej integralną część. 

8. Realizacja przedmiotu zamówienia zostało podzielone na następujące etapy: 

1) ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej, który obejmuje w szczególności: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji 

administracyjnych na wykonanie sieci tras rowerowych, szczegółowo opisanych w projekcie 

koncepcyjnym, który stanowi nieodłączny element Programu funkcjonalno – użytkowego. 

Przewidywane jest wykonanie 5 tras rowerowych o zróżnicowanej trudności o łącznej 

długości około 3.830 m.b. oraz tras dojazdowych o długości około 250 m.b. i punktu 

widokowego, tj.: 

 Trasa Czarna, trasa średnio trudna o oczekiwanej długości ok. 760 m.b., 

 Trasa Niebieska, trasa średnio trudna o oczekiwanej długości ok. 1320 m.b., 

 Trasa Zielona „Family-line”, trasa łatwa o oczekiwanej długości ok. 1170 m.b., 

 Trasa Szara jako alternatywny odcinek trasy zielonej, trasa średnio trudna 

o oczekiwanej długości ok. 330 m.b., 

 Trasa Fioletowa „Northshore”, trasa trudna o oczekiwanej długości ok. 250 m.b., 
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 Trasy Dojazdowe o oczekiwanej długości ok. 250 m.b. 

 zaprojektowanie punktu widokowego wraz z infrastrukturą małej architektury 

o charakterze naturalnym, zgodnie z lokalizacją wskazaną w PFU, 

 zaprojektowanie strony www 

b) uzgodnienie zaprojektowanej technologii z Geologiem Powiatowym w zakresie tras 

prowadzonych na terenach istniejących osuwisk. Wykonawca zleci na swój koszt wykonanie 

badań, opinii geotechnicznej/dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 

c) pozyskanie wypisu i wyrysu z MPZP/Warunków Zabudowy, 

d) wykonanie projektu strony www, który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego; 

2) ETAP II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji 

projektowej, które obejmuje w szczególności: 

a) dokładne wytyczenie i oznaczenie przebiegu projektowanych tras w terenie wraz 

z określeniem średniego spadku i długości danej trasy, 

b) wykonanie robót budowlanych obejmować będzie pięć tras rowerowych, oznaczonych w PFU 

o łącznej długości ok. 3 830 m.b. oraz tras dojazdowych o łącznej długości ok. 250 m.b., 

c) budowę tras rowerowych zgodnie z wytycznymi PFU i zgodnie z dokumentacją projektową – 

nawierzchnia i geometria tras z zapewnieniem płynności pokonywania oraz planowane 

mostki drewniane, 

d) wykonanie punktu widokowego wraz z infrastrukturą małej architektury o charakterze 

naturalnym, 

e) uporządkowanie przyległego terenu do strefy wykonanych robót, 

f) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

zrealizowanego obiektu, 

g) wykonanie strony www. 

9. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy – prace projektowe, bezzwłocznie 

po przyjęciu placu budowy; 

2) w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca w porozumieniu 

z Zamawiającym zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo – finansowy, 

uwzględniający założenia dokumentacji przetargowej, kwotę z Oferty z rozbiciem na 

poszczególne trasy uwzględniający termin i wartość prac projektowych oraz termin i wartość 

wykonania robót budowlanych. Na żądanie Zamawiającego lub wniosku wykonawcy 

harmonogram będzie aktualizowany; 

3) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do opracowania 

dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1129), Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1935) w zależności od 

wymaganych pozwoleń: 

a) sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych lub odbitki mapy zasadniczej 

obejmującej swym zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia wg lokalnych wymagań, 

zaktualizowanej w pasmach planowanej inwestycji. Teren, na którym planowana jest 

inwestycja objęty jest mapą zasadniczą w skali 1:1000. Zamawiający posiada wersję 

elektroniczną mapy zasadniczej, którą udostępni Wykonawcy, 

b) pozyskania wypisu i wyrysu z MPZP/Warunków zabudowy, 

c) sporządzenia opinii geotechnicznej/dokumentacji geologiczno – inżynierskiej z określeniem 

technologii wykonania ścieżek ze szczególnym uwzględnieniem problemu odwodnienia 

i sposobu zabezpieczenia terenów osuwiskowych w zakresie wszystkich tras poza Fioletową, 

d) opracowanie dokumentacji projektowej branży architektoniczno – budowlanej, 

e) uzyskania stosownych pozwoleń (zgłoszenie/pozwolenie na budowę), 

f) opracowanie przedmiaru robót i szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (STWiOR); 

4) dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1129), Rozporządzeniem Ministra 
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1935) 

oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 

z późn. zm.) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej; 

5) w wersji papierowej dokumentację należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wymaganej 

prawem liczbie egzemplarzy w tym 2 egzemplarze na potrzeby Zamawiającego. Dokumentacja 

winna zawierać również przedmiar robót i SST – po 2 egzemplarze. W wersji elektronicznej, 

dokumentację należy przekazać na nośniku elektronicznym w formacie PDF; 

6) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy 

materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposób „przyjazny 

środowisku”, co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawa z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) i ustawy z 27 

kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi 

odpadami; 

7) materiały pochodzące z demontażu nadające się do ponownego wmontowania (stal, żeliwo itp.) 

Wykonawca przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub podda utylizacji. 

Decyzje, co do zagospodarowania materiałów będą podejmowane na bieżąco podczas realizacji 

robót, przez przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

8) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia 

istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), 

zlokalizowanych na terenie przyszłej budowy i nie podlegających przebudowie oraz 

zlokalizowanych poza terenem budowy; 

9) w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany 

jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. 

W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia takiej naprawy lub 

odtworzenia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrącenia kosztów 

z tym związanych z należnych Wykonawcy od Zamawiającego należności. 

10) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania własnego zaplecza placu budowy w zakresie 

niezbędnym do realizacji robót; 

11) teren budowy oraz tereny przyległe zostaną po zakończeniu budowy doprowadzone na koszt 

Wykonawcy do należytego stanu (pełnego uporządkowania), gotowego do użytkowania 

i prowadzenia bieżącej działalności przez Zamawiającego. Wykonawca będzie na bieżąco dbał 

o czystość i porządek terenów sąsiadujących z budową, które mogłyby zostać zanieczyszczone 

w związku z prowadzeniem inwestycji. W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający jest 

uprawniony do zlecenia prac zmierzających do doprowadzenia do takiego stanu podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrącenia kosztów z tym związanych 

z należnych Wykonawcy od Zamawiającego należności; 

12) koszty obsługi geotechnicznej i geodezyjnej, w tym wytyczenie tras rowerowych oraz ich 

inwentaryzacja powykonawcza, leżą po stronie Wykonawcy; 

13) teren budowy powinien być zorganizowany zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami 

oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, 

w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej 

uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót; 

14) Zamawiający na czas realizacji robót nie udostępni Wykonawcy punktu poboru energii 

elektrycznej ani wody; 

15) Wykonawca zapewni i pokryje koszty ewentualnego odwodnienia wykopów w trakcie realizacji 

robót i nadzoru hydrogeologicznego; 

16) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć plac budowy i uwzględnić bezpieczeństwo osób 

trzecich; 

17) Kierownik budowy powinien posiadać kompetencje do podejmowania decyzji dotyczących 

realizacji przedmiotu zamówienia i pełnić bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami 

oraz ewentualnymi podwykonawcami; 

18) Kierownik budowy powinien przebywać na budowie co najmniej przez czas niezbędny do 

rozwiązania bieżących problemów występujących w czasie prowadzenia robót budowlanych oraz 

czas pozwalający na prawidłowe kierowanie prowadzoną budową. 

10. Wykonawca w ramach realizacji zobowiązany jest również do: 

1) dysponowania osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy; 
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2) opracowania planu BIOZ w przypadku, gdy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie takiego planu 

będzie wymagane; 

3) opracowania projektu organizacji placu budowy; 

4) opracowania i uzgodnienia we własnym zakresie „Projektu organizacji ruchu na czas wykonania 

robót” oraz uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ponoszenie kosztów związanych 

z prowadzeniem robót w pasie drogowym – jeżeli z opracowanej dokumentacji oraz 

obowiązujących przepisów będzie wynikało, że jest to niezbędne; 

5) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, a w przypadku, gdy dla danego zadania pozwolenie na użytkowanie nie będzie 

wymagane, przekazanie dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót; 

6) przekazania – po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia objętego ETAPEM I – 

Zamawiającemu: 

a) kosztorys ofertowy uproszczony opracowany na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę projektu budowlanego oraz przedmiarów robót, 

b) przedmiary oddzielnie dla: 

 każdej trasy oraz tras dojazdowych, 

 punktu widokowego/placu wypoczynku, 

c) STWiOR, 

d) uzgodnienia Geologa Powiatowego (GP), 

e) pozostałe dokumenty, których wykonanie lub uzyskanie wynika z zapisów PFU; 

7) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia odbioru ETAPU I przekaże Zamawiającemu kosztorys 

ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie kosztorysu uproszczonego oraz opracowanych 

przedmiarów. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć plac budowy i uwzględnić bezpieczeństwo osób trzecich; 

§2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do 28 grudnia 2020r. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy, uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrany zgodnie 

z §11, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru robót budowlanych podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli stron umowy.  

3. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 

§3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły na podstawie ceny z oferty 

Wykonawcy. 

2. Ustalone, wynikające z formularza ofertowego wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia wynosi: 

__________________________ zł netto (słownie złotych: _________________________ netto) 

__________________________ zł brutto (słownie złotych: _________________________ brutto) 

__________________________ zł kwota podatku VAT. 

w tym: 

1) za wykonanie ETAPU I: 

__________________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

__________________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

stawka VAT _____%, kwota podatku VAT _____________________ zł. 

z tego za: 

a) uzyskanie uzgodnienia Geologa Powiatowego: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

b) wykonanie dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego dla Trasy Czarnej: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

c) wykonanie dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego dla Trasy Niebieskiej: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 
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d) wykonanie dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego dla Trasy Zielonej: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

e) wykonanie dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego dla Trasy Szarej: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

f) wykonanie dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego dla Trasy Fioletowej: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

g) wykonanie dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego dla Tras Dojazdowych: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

h) wykonanie dokumentacji projektowej punktu widokowego wraz z infrastrukturą małej 

architektury: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

i) wykonanie projektu strony www: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

2) za wykonanie ETAPU II: 

__________________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

__________________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

stawka VAT _____%, kwota podatku VAT _____________________ zł. 

z tego za: 

a) budowę Trasy Czarnej: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

b) budowę Trasy Niebieskiej: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

c) budowę Trasy Zielonej: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

d) budowę Trasy Szarej: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

e) budowę Trasy Fioletowej: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

f) budowę Tras Dojazdowych: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

g) budowę punktu widokowego wraz z infrastrukturą małej architektury: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ) 

h) wykonanie strony www: 

______________________ zł netto (słownie złotych: _________________________) 

______________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ ). 

3. Roboty budowlane wycenione przez Wykonawcę w ofercie, określone w ust. 2 pkt 2 lit a - g nie 

wykonane, nie podlegają zapłacie - w takim przypadku zapłacie podlegają wyłącznie roboty budowlane 

wykonane i odebrane przez Zamawiającego. 

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty płatne będzie fakturami częściowymi w następujący 

sposób: 

3) za wykonanie ETAPU I po protokolarnym odbiorze tego etapu; 

4) za wykonanie ETAPU II odpowiednio do zaawansowania robót budowlanych oraz fakturą 

końcową wystawioną nie później niż 7 dni od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru. 

5. Faktury częściowe za roboty budowlane wystawiane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 

6. Podstawą wystawienia faktur częściowych za ETAP II będą protokoły odbiorów częściowych robót, 

w których Inspektor nadzoru i Kierownik budowy określą rzeczywiście wykonane ilości robót w danym 
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okresie rozliczeniowym na podstawie obmiarów wykonanych robót zapisanych w Księdze Obmiarów 

Robót. 

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisanie przez przedstawicieli Wykonawcy 

i Zamawiającego końcowego protokołu odbioru. 

8. Termin płatności wynosił będzie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami protokołów odbiorów 

częściowych. 

9. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Płatność za roboty dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, 

zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku rachunku 

bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek 

inny rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”. 

11. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy ustawy 

o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty. 

12. Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca 

w momencie powstania obowiązku podatkowego – moment powstania obowiązku podatkowego 

wykonawca ustali na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

13. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych: 

1) oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 

wymagalnych należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde 

z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na 

następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu wykonanych robót, w związku z wykonaniem 

których oświadczenia te są składane, lub 

2) potwierdzeń przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z Podwykonawców oraz 

dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty. W razie 

wątpliwości Zamawiający może żądać także oświadczeń, o których mowa w pkt 1.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś 

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej umowie 

o podwykonawstwo, nie później jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót, dostaw lub usług. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

odpowiedzi na wezwanie, 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 

dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia 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. 
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19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Środki finansowe na realizację niniejszego zadania są zabezpieczone w budżecie miasta w Dziale 926 

Rozdziale 92601 § 6050. 

§ 4  

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU 

1. Strony określą w protokole jakie materiały zostały zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania 

robót ze wskazaniem ilości i jakości tych materiałów. 

2. Osoba, o której mowa w § 5 ust. 3 w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego zobowiązana 

jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiałów 

(np. przekazanie ich do złomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadów/śmieci lub 

przeznaczenie ich do ponownego wbudowania bądź zagospodarowania, itp.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do: 

1) usunięcia poza teren robót materiałów o których mowa w ust. 1, które nie nadają się do 

ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz poniesienia 

odpowiedzialności za powyższe działania; 

2) segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego jako surowiec 

wtórny; 

3) przetransportowania materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu odbioru 

surowców wtórnych; 

4) strzeżenia mienia z odzysku, o którym mowa w ust. 2, do czasu zadysponowania tym mieniem 

przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek poinformowania osoby, o której mowa w § 5 ust. 3, o terminie 

i miejscu dostarczenia materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu surowców 

wtórnych, co najmniej na 2 dni robocze przed terminem planowanej dostawy. 

§ 5 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie ________________________________________ 

posiadający uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej lub konstrukcyjno – inżynieryjnej (branża ogólnobudowlana lub drogowa) 

bez ograniczeń, lub posiadającą ważne uprawnienia w ograniczonym zakresie, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do 

realizacji przedmiotu zamówienia, należący do właściwej Izby samorządu zawodowego, oraz który 

kierował co najmniej jedną robotą budowlaną związaną z budową dróg o długości min. 1.000 m lub 

z budową leśnych lub górskich tras rowerowych o długości min. 1.000 m 

2. Wykonawca upoważnia osobę wymienioną w ust. 1. do dokonania odbiorów częściowych robót 

budowlanych i odbioru końcowego robót wraz z rozliczeniem robót, oraz czynności wynikających z § 4. 

3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej „inspektorem” pełnić będzie 

__________________________________________________ 

4. Prace projektowe wykonywać będą: 

1) __________________________ posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności architektonicznej, lub posiadający ważne uprawnienia w ograniczonym 

zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres 

uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, należący do 

właściwej Izby samorządu zawodowego; 

2) _________________________ posiadający uprawnienia budowlane, do sporządzania projektów 

budowlanych budownictwa ogólnego lub budownictwa drogowego bez ograniczeń, lub 

posiadający ważne uprawnienia w ograniczonym zakresie, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do 

realizacji przedmiotu zamówienia, należący do właściwej Izby samorządu zawodowego. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 działają w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

Budowlane. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby określonej w ust. 1 

lub osób określonych w ust. 4 nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoby mające pełnić funkcję 

Kierownika budowy lub wykonywać prace projektowe, spełniają wymagania określone w SIWZ i zostały 

zadeklarowane w ofercie. Zmiana Kierownika budowy lub osób wykonujących prace projektowe musi 
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być zaakceptowana przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji zmiana może być dokonana wpisem 

do dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy. 

8. Zamawiający upoważnia osobę wymienioną w ust. 3 do dokonania odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego robót wraz z rozliczeniem robót, oraz do wykonywania czynności, o których mowa w § 4 ust. 

2 oraz § 6 ust. 1. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany, 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu robót, PFU, Projektu Koncepcyjnego, wersji elektronicznej mapy 

zasadniczej w skali 1:1000, terenu, na którym realizowana będzie inwestycja oraz dziennika 

budowy; 

2) organizowanie narad roboczych na budowie; 

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiałów; 

4) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy z podziałem na ETAP I oraz ETAP II; 

5) stawianie się w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcą celem nadzoru nad dokonywanymi 

czynnościami dostawy materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny oraz odbioru 

stosownych dokumentów z tytułu dokonanej sprzedaży; 

6) terminowe przystąpienie do odbiorów częściowych i odbioru końcowego; 

7) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; 

2) urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie ww. składników 

w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych, 

wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg tymczasowych, dojazdów oraz zapewnienie 

dozoru budowy; 

3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową, dokumentacją projektową, STWIOR oraz 

wiedzą budowlaną; 

4) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach 

szczegółowych; 

5) prowadzenie Księgi Obmiarów Robót; 

6) przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do 

wykonywania robót oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

7) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych oraz określonych w §11 ust. 6; 

8) ponoszenie kosztów mediów aż do daty odbioru przedmiotu umowy; 

9) wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy 

i przekazanie jej Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej; 

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem umowy; 

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników, współpracowników, podwykonawców itp. oraz osób trzecich, powstałe w związku 

z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;  

12) usunięcie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

13) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

w pełnej wysokości; 

14) niezwłocznego informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia ETAPU I lub ETAPU II; w tym 

w szczególności na terminy wynikające z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w realizacji.  

5. Wykonawca jest obowiązany informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszystkich problemach 

lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym 

poinformować Zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym. 
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6. Wykonawca obowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

które są zgodne z obowiązującym prawem. 

7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia, na czas wykonywania 

przedmiotu zamówienia, przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę 

pracowników wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia polegających 

na: 

1) wykonywaniu robót rozbiórkowych i ziemnych; 

2) usuwaniu gruzu i ziemi; 

3) wykonywaniu podbudowy ścieżek; 

4) wykonywaniu nawierzchni ścieżek; 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy co do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu określonego 

w ust. 7, w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu 

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

nw. dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 7: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wymienione w SIWZ 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imion i nazwisk tych osób i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające, opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy pracowników wymienionych 

w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanego RODO 

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL i innych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 9, w terminie wskazanym przez 

osobę upoważnioną przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę. 

11. W związku z uprawnieniami Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli wskazanych w ust. 8 i ust. 9 

w miejscu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wymaga się sporządzenia protokołu 

potwierdzającego stan faktyczny i okazane dokumenty. 

§ 7  

PODWYKONAWCY  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście całość robót.* 
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2. Wykonawca oświadcza, że przy pomocy podwykonawców wykona: ___________. Pozostałe roboty 

wykona osobiście.* 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedkładania Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

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

4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) zapisy umowy naruszają postanowienia umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym; 

2) przedmiot zamówienia (zakres prac) nie został precyzyjnie określony; 

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawcę uniemożliwia zakończenie wykonania robót przez 

Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie; 

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę nie jest określone precyzyjnie lub 

przekracza wysokość wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy, za ten zakres robót; 

5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

6) umowa nie zawiera postanowień dotyczących obowiązku wykonania określonych w SIWZ lub 

niniejszej umowie czynności przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 

7) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia: 

a) uzależniające wypłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robót wykonanych przez Wykonawcę, 

b) uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 

c) dotyczące dokonywania przez Wykonawcę zatrzymań (zmniejszeń) wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 

8) brak w umowie o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo zapisu, że z uprawnień z tytułu 

gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę ma prawo skorzystać 

bezpośrednio Zamawiający kierując roszczenie do Podwykonawcy oraz, że takie uprawnienie nie 

wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy z tytułu gwarancji; 

9) umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ. 

5. Zamawiający w terminie do 10 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgłosi pisemne zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, zawierającej zapisy określone w ust. 4, której przedmiotem są 

roboty budowlane.  

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

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

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 10 dni od momentu otrzymania, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.  

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

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

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo 

dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowań projektowych, 

ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych, usług sprzętowo-transportowych. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000.00 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty 

kary umownej.  

12. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
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13. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

14. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

15. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców. 

17. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców.  

18. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren robót 

i rozpoczęcie prac. 

§ 8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim 

w związku z wykonanymi pracami projektowymi lub prowadzonymi robotami lub z powodu 

niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac objętych ETAPEM I oraz 

ETAPEM II, zapewnienie odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa warunków BHP, oraz właściwe 

metody organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót. 

§ 9 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorom będą podlegały wykonane roboty zanikające i ulegające zakryciu z tym, że odbiór tych robót 

przez Zamawiającego nastąpi w terminie niezwłocznym, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

roboczych po zgłoszeniu przez Wykonawcę tak, aby nie powodować przerw w realizacji przedmiotu 

umowy. Odbiory te Wykonawca zgłosi każdorazowo wpisem do dziennika budowy. Prawidłowość 

wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika 

budowy przez inspektora nadzoru. 

§ 10 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY ETAPU I ORAZ ODBIORY CZĘŚCIOWE W ETAPIE II 

1. Odbiorowi częściowemu podlegać będą prace wykonane w ETAPIE I, za które Wykonawca wystawi 

fakturę dotyczącą realizacji ETAPU I, oraz roboty w ETAPIE II, za które Wykonawca wystawi faktury 

częściowe odpowiednio do zaawansowania robót z zastrzeżeniem zapisów §9. 

2. Do odbioru ETAPU I, Wykonawca przedstawi w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt 1.7 

PFU. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji ETAPU I okaże się, że niezbędnym jest uzyskanie innych niż wymienione 

w pkt 1.7 PFU uzgodnień i pozwoleń lub koniecznym będzie sporządzenie innych dokumentów, 

wówczas Wykonawca jest zobowiązany uzyskać te uzgodnienia i pozwolenia oraz sporządzić te 

dokumenty, które również będą podlegały odbiorowi podczas odbioru ETAPU I. 

4. Inspektor nadzoru może odmówić podpisania protokołu częściowego odbioru robót wykonanych 

w ETAPIE II, jeśli w zgłoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodności z niniejszą umową, lub 

dokumentacją projektową lub STWiOR. 

5. Podpisanie protokołu odbioru ETAPU I stanowić będzie podstawę dla Wykonawcy do wystawienia 

faktury za realizację ETAPU I. Wystawienie faktury za realizację ETAPU I przed podpisaniem protokołu 

odbioru ETAPU I jest niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiającego jakichkolwiek skutków prawnych 

lub finansowych. 

6. Podpisanie protokołu częściowego odbioru robót ETAPU II stanowić będzie podstawę dla Wykonawcy 

do wystawienia faktury częściowej. Wystawienie faktury częściowej przed podpisaniem protokołu 

częściowego odbioru robót jest niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiającego jakichkolwiek skutków 

prawnych lub finansowych. 

§ 11 

ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca, z uwzględnieniem czasu na dokonanie czynności określonych poniżej zawiadomi 

inspektora nadzoru o zakończeniu robót i gotowości do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej 

oraz wpisem Kierownika budowy do dziennika budowy. 
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2. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1.8.10 PFU. 

3. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

2) inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

3) uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

4) dziennik budowy i księgę obmiarów; 

5) protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego; 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych; 

7) atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 

8) sprawozdanie techniczne; 

9) instrukcje obsługi i eksploatacji wszystkich zainstalowanych systemów i urządzeń – też w formie 

procedur, 

10) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

4. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

1) zakres i lokalizację wykonywanych robót; 

2) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wytworzonej w ETAPIE I 

i przekazanej Zamawiającemu po zakończeniu tego etapu; 

3) uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

4) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

5. Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty 

zostały zakończone, czy dokumentacja określona w ust. 3 została przedłożona i czy jest kompletna. 

Zakończenie robót budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 3 dokumentów jest warunkiem do 

zawiadomienia przez inspektora Zamawiającego o możliwości odbioru przedmiotu umowy.  

6. Zamawiający powoła komisję odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, który odbędzie 

się w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie spisany 

protokół odbioru przedmiotu umowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Komisja odbioru może odmówić 

odbioru jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał 

do użytkowania. 

8. Częściowe odebranie danych robót, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru 

robót w tej części. Oznacza to w szczególności, że Zamawiający może żądać usunięcia przez 

Wykonawcę wszelkich usterek wykrytych lub powstałych w czasie ich prowadzenia, a odebranych 

częściowo, również po odbiorze częściowym, a także w ramach odbioru przedmiotu umowy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, następujące 

dokumenty potwierdzające brak zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców:  

1) oświadczenia, o których mowa w §3 ust. 13 pkt 1; 

2) zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawców. 

§ 12 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca na sporządzoną w ETAPIE I dokumentację udziela gwarancji jakości na okres 3 lat, 

liczonej od dnia następnego po dacie odbioru ETAPU I. 

2. Wykonawca na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty budowlane, urządzenia oraz wykonaną 

stronę www udziela gwarancji jakości na okres ____ lat, liczonej od dnia następnego po dacie 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, oraz rękojmi na okres 5 lat liczonej od dnia 

następnego po dacie bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Po stwierdzeniu wad w okresie gwarancji/rękojmi Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin jej 

usunięcia: 

1) w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu, użytkowników albo grożącym spowodowaniem 

znaczących strat – niezwłocznie; 

2) w pozostałych przypadkach – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia o wadzie; 

3) na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin, jeżeli czas usunięcia wady 

wymaga więcej niż 14 dni. 

4. Usunięcie wad potwierdza Zamawiający w protokole. 

5. Okres rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wady. 
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6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji 

i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji lub 

rękojmi. 

7. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych 

przedstawicieli 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. 

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. W razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad, Zamawiający może niezwłocznie zlecić ich 

usunięcie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Obciążenie Wykonawcy, nastąpi 

poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę.  

10. Termin zapłaty należności tytułem usunięcia wad przez podmiot trzeci wynosi do 3 dni od dnia 

doręczenia noty obciążeniowej. 

11. Przed upływem ustalonego w umowie okresu gwarancji/rękojmi*nastąpi przegląd pogwarancyjny, 

mający na celu stwierdzenie istnienia wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi a z tej czynności 

spisany będzie protokół. 

12. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty, z których wynikają 

uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń, 

stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robót. 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

z oferty tj. kwotę _____________ zł. (słownie złotych: ____________ __/100) wniesione przed 

podpisaniem niniejszej umowy w formie _________________________________________________ 

z zastrzeżeniem stosowania art. 77 pkt 21 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 

oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 1086). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. 

3. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 

pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.  

4. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nie usunięcia wad w okresie gwarancji, kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie w części 

koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady lub udzielonej gwarancji jakości. 

§ 14 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 

za każdy dzień zwłoki; 

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę; 

3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

4) brak realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłużej niż 14 dni kalendarzowych 

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień przerwy, licząc powyżej 

14 – tego dnia przerwy, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym; 



Załącznik nr 7 do SIWZ 

14 

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 7 umowy będzie wykonywał Podwykonawca – 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek; 

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu 

w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie; 

7) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty; 

8) nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł, za 

każdy przypadek nieprzedłożenia; 

9) nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 

zł za każdy przypadek nieprzedłożenia; 

10) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty o której mowa w § 7 ust. 11 

– w wysokości 1.000,00 zł, za każdy przypadek braku zmiany; 

11) nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów, potwierdzających 

zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, określonych w § 6 ust. 10 umowy – w wysokości 

500 zł za każdy przypadek; 

12) wykonywanie czynności określonych w § 6 ust. 7 przez osobę nie zatrudnioną na podstawie 

umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek; 

13) nie przedłożenie najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowego dokumentu 

ubezpieczeniowego, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego kolejny okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

14) nie przedstawienie do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

o którym mowa w §1 ust. 9 pkt 2 w terminie tam określonym – w wysokości 200,00 zł za każdy 

dzień zwłoki. 

2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w ofercie Wykonawcy. Ograniczenie nie dotyczy kar umownych naliczonych na 

podstawie ust. 1 pkt. 2. 

3. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 

obciążeniowej. 

4. W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

składając właściwe oświadczenie. 

6. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się z zastrzeżeniem art. 77 pkt 21 ustawy z dnia 19 czerwca 

2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 

z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086). 

 

 

 

§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od 

powzięcia wiadomości o niżej wymienionych okolicznościach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania 

placu budowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 21 dni kalendarzowych, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie; 

3) suma kar umownych przekroczyła kwotę 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego 

w ofercie Wykonawcy; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 143c ust. 7 ustawy Pzp. 

2. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady: 

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót wg stanu na dzień odstąpienia; 
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2) w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może 

powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów 

poniesionych z tego tytułu; 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym; 

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca; 

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej w pkt 3 

Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od 

Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu. 

3. W przypadku, odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane 

wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane. przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

4. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych.  

5. Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, 

określonych w ust. 2 pkt 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, 

z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.  

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 

§ 16 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY  

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 

ust. 1, spowodowanego jedną z następujących przyczyn: 

1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót 

z powodu technologii realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak również odkrycia w trakcie robót 

budowlanych niewypałów i niewybuchów, odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów 

podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, odkrycia przedmiotu 

względem którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie 

konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale 

zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, stwierdzenia innego 

usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające 

z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach 

projektowych lub sposobie wykonania robót, stwierdzenia konieczności wzmocnienia istniejących 

elementów konstrukcyjnych – o okres uniemożliwiający wykonywanie prac; 

2) konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej – o okres, w którym będą dokonywane 

zmiany projektowe oraz ewentualne trwające w związku z tym postępowania administracyjne; 

3) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków 

ochrony prawnej w zamówieniach publicznych – o okres wynikający z korzystania z tych środków; 

4) ze względu na to, że prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy – o okres wstrzymania prac; 

5) przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych 

materiałów, a także decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbędnymi do uzyskania 

klauzuli ostateczności, o czas wynikający z opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienia nie 

wynikają z winy Wykonawcy; 

6) działania siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, 

która się na nią powołuje, i których konsekwencji pomimo zachowania należytej staranności nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego nie można uniknąć, ani któremu nie 

mogły zapobiec Strony przy zachowaniu należytej staranności, oraz którego nie można przypisać 

drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności 

pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, wojny, stany 

nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 

rewolucje, zamieszki i strajki trwające powyżej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie związane 

z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie robót 

budowlanych – o okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania; 
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3. W przypadku ustania przyczyn określonych w ust. 2, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z umowy. 

4. W przypadku zmian umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, z przyczyn, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1 - 2 oraz 4 – 6, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pisemnie 

o zaistniałym fakcie Zamawiającego.  

5. Po ustaniu przyczyn opóźniających wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

6. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie 

zdarzeń uzasadniających wydłużenie terminu wykonania zamówienia oraz potwierdzające długość 

okresu, przez który przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany.  

7. Dowodami mogą być w szczególności: 

1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzające zaistnienie zdarzenia, na 

które powołuje się Wykonawca; 

2) dokumentacja fotograficzna; 

3) pisma właściwych organów; 

4) decyzje administracyjne wydane przez właściwe organy; 

5) oświadczenia Wykonawcy. 

8. Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca może złożyć wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – 3, Wykonawca może złożyć 

wniosek o wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 

10. Wnioskowany okres wydłużenia realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż okresy, 

o których mowa w ust. 2. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 3, Zamawiający po rozpatrzeniu 

wniosku Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, wydłuży termin realizacji 

przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz 4 - 6, Zamawiający po 

rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, może wydłużyć 

termin wykonania przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku wystąpienia okoliczności  określonych w ust. 2 pkt 6 Na czas działania siły wyższej 

obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły 

wyższej, ulegają zawieszeniu. 

14. Strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu 

na działanie siły wyższej określonej w ust. 2 pkt 6 nie jest narażona na utratę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, kary umowne lub odstąpienie od umowy z powodu niedopełnienia 

obowiązków umowy przez Wykonawcę. 

15. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze stron o zajściu przypadku 

siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia 

będzie kontynuowała wykonanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim 

jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające 

do wykonania umowy, którego nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. 

16. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków 

wynikających z umowy. 

17. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zamian do treści zawartej umowy 

w zakresie zmiany obowiązków Wykonawcy w przypadku wejścia w życie zmian w ustawie Prawo 

Budowlane i przepisach wykonawczych w szczególności nakładających obowiązki na inwestora 

lub/i kierownika budowy lub zmieniających przepisy dotyczące pozwolenia na użytkowanie. 

18. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zamian do treści zawartej umowy 

w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany związanej z rezygnacją przez Zamawiającego 

z realizacji części przedmiotu umowy. 

19. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej nie wymagają aneksu do umowy w przypadku, gdy 

nie powodują one zmian terminu realizacji przedmiotu umowy oraz zwiększenia kosztów robót i mogą 

być dokonane: 

1) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii 

wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez 

niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W 

tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis proponowanych 

zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga, zaopiniowania przez nadzór 

inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; 
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2) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany 

technologii i sposobu wykonywania elementów robót, jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego 

zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej. 

20. W przypadkach zmian wymienionych w ust. 20 Zamawiający sporządzi protokół konieczności. 

21. Protokół konieczności ze strony Wykonawcy musi być podpisany przez kierownika budowy, ze strony 

Zamawiającego przez Inspektora nadzoru, oraz przedstawiciela Zamawiającego. Protokół jest ważny 

po zatwierdzeniu go przez Prezydenta Miasta lub osobę upoważnioną. 

22. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego nie będzie możliwe 

wykonanie którejkolwiek roboty budowlanej określonej w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a - g, wówczas zawarty 

zostanie stosowny aneks do umowy, w którym wykonanie danej roboty budowlanej zostanie wyłączone 

i Wykonawca otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o kwotę wynikającą z niewykonania tej roboty 

budowlanej wg cen przewidzianych w ofercie i umowie. 

§ 17 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierować konkretne roszczenie na 

piśmie. 

2. Każda ze stron ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę 

roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, 

o którym mowa w ust. 2, każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową do sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, obejmującej cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie niższą niż cena 

ofertowa brutto. 

2. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa 

w całości Wykonawca. 

3. Jeżeli przedstawiony dokument ubezpieczenia nie będzie obejmował całego okresu realizacji 

przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu 

wygaśnięcia dotychczasowego dokumentu, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego kolejny 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

2. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 

3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 20 

1. Strony ustalają adresy do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:  

1) Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl 

2) Wykonawca – ______________________________________________ 

2. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej Umowy Strony ustanawiają 

Koordynatorów umowy w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) Leszek Strojny – tel. 16 ______, e – mail:  

b) Adam Majka – tel. 16 _______, e – mail: a.majka@um.przemysl.pl  

2) ze strony Wykonawcy 

a) ____________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________ 

3. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 2, wymaga każdorazowego, pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie umowy 

oświadczenia o zmianie. 

4. Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 2 pkt 2 wszelkich 

niezbędnych pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją postanowień 

niniejszej umowy. 

mailto:a.majka@um.przemysl.pl
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5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach 

dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez konieczności 

sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

6. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, każda ze Stron uznaje 

za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. 

Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu 

nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie, wszelkie 

zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy 

będą przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

8. Korespondencja pisemna Stron kierowana będzie na adres wskazany w ust. 1, zaś korespondencja 

elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2 

9. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1 oraz sposób 

kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą elektroniczną na adresy 

e - mail podane w ust. 2. 

10. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 są upoważnione przez Zamawiającego do uczestniczenia 

w dokonywaniu odbiorów, o których mowa w §10 i §11 umowy. 

§ 21 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2, autorskie 

prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy w zakresie ETAPU I oraz wykonanej 

strony www w ETAPIE II. 

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie 

lub z innymi działami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, 

na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką: 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie, w całości 

lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką 

drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flach, zapisu cyfrowego, magnetycznego, 

w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub intranet), a także publiczne udostępnienie 

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

wybranym; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych 

lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności powierzenia im wykonania 

przedmiotu umowy lub usunięcia wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru ETAPU I bez uwag a w przypadku 

strony www z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 

protokołu odbioru ETAPU II bez uwag. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla 

korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych 

w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. 

5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony 

znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa Wykonawca 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

§ 22 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Umowa cesji wierzytelności nie może dotyczyć ewentualnych roszczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, wynikających z niniejszej umowy oraz kwot kar umownych, naliczanych zgodnie 

z §14. 

§ 22 
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Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik Nr 1 – SIWZ. 

Załącznik Nr 2 – PFU oraz Projekt koncepcyjny. 

Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy. 


