Załącznik nr 2 do Specyfikacji
Nazwa postępowania: Budowa sześciu budynków saun wolnostojących i dwóch budynków
wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Aquaparku Wrocław przy ulicy Borowskiej
99 we Wrocławiu.
Nr postępowania: 1/22/R/WPW
UMOWA (WZÓR)
zawarta we Wrocławiu w dniu ...................... roku pomiędzy:
Wrocławskim Parkiem Wodnym Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu (50-558) przy ul. Borowskiej
99, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS 0000222251, NIP 899-252-20-58, REGON 933041181, o kapitale zakładowym
w wysokości 103.788.633 PLN, w całości wniesionym, którą reprezentują:
-Grzegorz Kaliszczak – Prezes Zarządu,
-Paweł Rańda – Członek Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
________________ zamieszkałą/-ym w _____________ (__-___), przy ul. ________________,
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą ________________ w ______________(__-____),
przy ul. ________________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP: ________________, REGON: ________________, PESEL: ________________,
________________ Spółką ___________________________z siedzibą w ____________ (__-____), ul.
________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ______________, Wydział __________, pod nr KRS _________,
wysokość kapitału zakładowego ______________ zł, NIP: ______________, REGON: _____________,
reprezentowaną przez:
1. ________________ - ________________,
2. ________________ - ________________,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami.

1.

2.

3.

§ 1 Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na podstawie
materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia, w tym Specyfikacji Zamówienia - zobowiązuje się do wykonania zadania pod
nazwą:
………………………………………………………………………………………………..…………………..,
(dalej: Przedmiot umowy lub Obiekt) i zobowiązuje się do wykonania tego zadania
(przedmiotu zamówienia) w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem.
Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy określony jest w materiałach otrzymanych
przez Wykonawcę od Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w
tym w szczególności w Specyfikacji Zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych lub
będących własnością Zamawiającego, a także z materiałów pozyskanych na budowie.
Zastosowane nowe materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie na zasadach określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz przepisach
wykonawczych. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże wymagane prawem

4.

5.
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dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją
otrzymaną od Zamawiającego, która stanowi podstawę do odbiorów elementów przedmiotu
umowy.
Wykonawca oświadcza, iż:
5.1. zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiającego oraz terenem budowy oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek
zastrzeżeń;
5.2. szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej
ofercie i dokonał należytej wyceny prac;
5.3. posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej
umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące Przedmiot niniejszej
umowy według dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami branżowymi, przy
dołożeniu należytej staranności, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów
zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.
Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych Strony umowy rozumieją pod tym
pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w
Polsce.
Uznaje się, że stosunek prawny między Stronami ukształtowany jest między innymi przez
następujące dokumenty :
8.1. umowę wraz z załącznikami,
8.2. ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego,
8.3. dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia, w tym w szczególności
Specyfikację Zamówienia.

§ 2 Obowiązki Wykonawcy
1.
Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa
oraz organizację terenu i zaplecza budowy.
2.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu następujące
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy:
a) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z
oryginałem; z zastrzeżeniem, że umowa od odpowiedzialności cywilnej nie może zawierać klauzuli
uzależniającej przelew praw od zgody ubezpieczyciela;
b) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych dokumentów
poświadczonych za zgodność z oryginałem.
3.
Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W
przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów kontraktowych
Zamawiający wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne przesłanie
dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione
dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów zawartych w umowie,
Zamawiający przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie polis, które nie spełniają wymogów
kontraktowych na koszt Strony, która nie wywiązała się ze zobowiązań w tym zakresie. Oznacza
to przejęcie obowiązku przygotowania i wdrożenia polis ubezpieczenia wymaganych Umową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec

Ubezpieczyciela za przejęte polisy, w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający informuje Wykonawcę o naliczeniu kwoty tytułem rozliczenia płatności za
przejęte polisy wystawiając stosowną notę księgową. Należność płatna jest w terminie 3 dni
od daty doręczenia noty księgowej. Zamawiający ma prawo do potrącenia przysługujących mu
należności w związku z przejęciem płatności polis z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Takie potrącenie nie wymaga odrębnego
oświadczenia Zamawiającego (tzw. potracenie umowne).
4.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco doręczać Zamawiającemu dowody opłacenia składki
ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygaśnięcia lub zmiany umowy
ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewniać ochronę ubezpieczeniową
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowiązywania niniejszej umowy (również
w okresie gwarancyjnym), Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o
przedłużeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia nie
później niż na 7 dni przed datą ekspiracji polisy.
5.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y)
składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia roboczego po
upływie terminu (-ów) zapłaty.
6.
Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do:
a) przejęcia terenu budowy;
b) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz kierowników branżowych
przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu
zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała
obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania
Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu
przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią
stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników branżowych;
c) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media. Wykonawca ponosi
pełne koszty związane z realizacją zadania, w tym wykona na własny koszt zaplecze budowy, w tym
zainstaluje liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii;
d)wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych w uzgodnieniu z Zamawiającym;
e) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu
budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą;
f) usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie
prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także
– w razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie
przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;
g) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego szczegółowego obejmującego
powstałe w ramach realizacji umowy środki trwałe, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer
fabryczny, jeśli występują), lokalizacji i wartości netto i brutto w zł, na podstawie którego możliwe będzie
sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach
zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego;
h) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi określone w § 5 ust. 5 pkt
3 lit. d) i przekazania jej Zamawiającemu;
i) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych producentów na wszelkie
urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiały i
urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy prawa.
Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji.

8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed
zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe na terenie
budowy lub w związku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejęcia placu budowy do odbioru
końcowego Przedmiotu umowy. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty
lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i
ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.
10. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach
rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza
odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych
podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1779 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji
odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
11. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własność Wykonawcy.
Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego wskaże
sposób oraz miejsce ich zagospodarowania.
12. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na własny koszt.
13. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel
posiadający wymagane uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje.
14. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim osobom
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy
i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane.
15. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie wykona
dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych
roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi
robotami.
16. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy
stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie materiały służące do
wykonywania robót budowlano –montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
a) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót;
b) urządzi plac i zaplecze budowy, w tym również zabezpieczy pomieszczenie ze sprzętem biurowym dla
Inspektorów Nadzoru Zamawiającego;
c) prowadzi dokumentację robót (w szczególności: dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły odbioru
robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję);
d) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;
18. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek nie podlegający przebudowie (oznakowanie,
zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej
rozpoczęciem.
19. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót.
20. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań i pomiarów
zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót.
21. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów i
świadectw jakości. Akceptacja powinna być udzielone w terminie do 7 dni od daty przedstawienia przez
Wykonawcę kompletnego wniosku. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiału do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt.

22. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia
bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu
prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Częstotliwość narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez Zamawiającego.
23. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków
technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym kosztów nadzoru ze strony
zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców
infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji.
24. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy pisemnej
informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności postępu robót z
harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i finansowy; okoliczności dotyczących przerw w
wykonywaniu robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej
zakończenia.
25. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do wszelkich
dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności Wykonawca umożliwi Zamawiającemu
dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami.
26. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …………………………......................................../*
należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na
podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
27. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie
Zamawiającego, kopii zanonimizowanych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 31, w
szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków
zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.
28. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do
zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty
ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie
powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane
pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia.
29. Strony ustalają, że czynności nadzoru autorskiego będą pełnione na żądanie Zamawiającego. O
konieczności przeprowadzenia nadzoru autorskiego, Wykonawca będzie powiadomiony z trzydniowym
wyprzedzeniem telefonicznie, drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie.
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§ 3 Termin wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 2 miesięcy od dnia
zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu
budowy w terminie 1 dnia od zawarcia umowy.
Terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia jest data sporządzenia przez Strony
protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych (to jest takich, które uniemożliwiają lub w
znacznym stopniu utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem), z klauzulą „odbieram”.”
§ 4 Odbiór zadania
Zamawiający może dokonać odbioru od Wykonawcy zakończonych elementów zadania,
które będą podstawą do zapłaty części wynagrodzenia umownego.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć
90% wynagrodzenia umownego. Tylko i wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół
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odbioru częściowego jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej.
Ostateczne rozliczenie nastąpi po protokolarnym odbiorze końcowym przez Zamawiającego
całości zadania wykonanego przez Wykonawcę. Podstawą do rozliczenia będą wystawione
przez Wykonawcę faktury. Tylko i wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół
odbioru częściowego lub końcowego jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę
faktury.
Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku
budowy. Potwierdzenie tego wpisu przez Inspektora Nadzoru będzie podstawą do
wyznaczenia terminu odbioru przez Zamawiającego. Niezależnie od zapisu w dzienniku robót
Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót objętych umową.
Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy
z uwzględnieniem następujących postanowień:
5.1.
W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu:
5.1.1. podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru
Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora
nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży;
5.1.2. do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest zobowiązany
przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego etapu robót
zanikających (przed ich zakryciem);
5.1.3. w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót
zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia roboczego od dnia
zgłoszenia ich wykonania;
5.1.4. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
5.2.
W odniesieniu do odbioru technicznego:
5.2.1. odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym zakończeniu
wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie przedłożonego przez
Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót oraz po
dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w
związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez
Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie
następuje po usunięciu wad istotnych (to jest takich, które uniemożliwiają lub w
znacznym stopniu utrudniają użytkowanie robót budowlanych danej branży zgodnie
z jej przeznaczeniem);
5.2.2. odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie do 21 dni
od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po
przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru;
5.2.3. Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego
(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że
roboty budowlane danej branży nie osiągnęły gotowości do odbioru z powodu nie
zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania (rozumianego jako istnienie w
robotach wad istotnych, to jest takich, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu
utrudniają użytkowanie robót budowlanych tej branży zgodnie z jej przeznaczeniem)
lub nie przeprowadzenia wszystkich, wymaganych przepisami techniczno budowlanymi prób.
5.3.
W odniesieniu do odbioru częściowego:
5.3.1. odbioru częściowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu prac i robót
budowlanych objętych zakresem robót podlegających odbiorowi;
5.3.2. przystąpienie do odbioru częściowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy,
następuje w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych

objętych zakresem.
5.4.
W odniesieniu do odbioru końcowego:
5.4.1. odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich prac i robót
budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z
zakończeniem wykonywania prac i robót budowlanych, potwierdzonych przez
Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie
następuje po usunięciu wad istotnych (to jest takich, które uniemożliwiają lub w
znacznym stopniu utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem);
5.4.2. przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy,
następuje w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych
objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych
dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Czynności odbiorowe
zakończą się w terminie 10 dni od dnia ich rozpoczęcia;
5.4.3. Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu
umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że
Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia
robót, niewłaściwego ich wykonania (rozumianego jako istnienie w robotach wad
istotnych, to jest takich, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) lub nie
przeprowadzenia wszystkich, wymaganych przepisami techniczno – budowlanymi
prób;
5.4.4. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji
powykonawczej wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi
niezbędnymi dokumentami, a w szczególności: dziennik robót, protokoły odbiorów
częściowych i robót zanikających, protokoły odbiorów elementów robót, dokumenty
potwierdzające zastosowanie wyrobów dopuszczonych do powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego), w tym w
szczególności:
-certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru, dokumenty potwierdzające utylizację odpadów powstałych
wskutek prowadzonych prac;
-karty przekazania odpadu oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i
kosztorys powykonawczy szczegółowy sporządzony na dzień zakończenia robót
budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakończenia robót budowlanych.
Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni
od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia wyznaczenia
dokonania odbioru końcowego;
5.4.5. W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt 5.4.5. zostanie przekazana
Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin do
dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentów wymienionych w pkt 5.4.5.;
5.4.6. W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego wad Przedmiotu umowy,
Strony postępować będą w następujący sposób:
a) w przypadku stwierdzenia, że Przedmiot umowy obciążony jest wadami istotnymi,
to jest takimi które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający ma prawo
odmówić dokonania odbioru końcowego, Strony określą listę wad i ustalą termin
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usunięcia tych wad z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym
związanych. W przypadku braku uzgodnienia terminu Zamawiający będzie
uprawniony do jednostronnego wskazania terminu usunięcia wad. Ponowne
przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 3 dni
roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
Czynności odbiorowe zakończą się w terminie 5 dni od dnia ich rozpoczęcia.
Wyznaczenie terminu usunięcia wad istotnych nie oznacza przedłużenia terminu
zakończenia robót przez Wykonawcę;
b) w przypadku stwierdzenia, że Przedmiot umowy obciążony jest wadami
nieistotnymi, Zamawiający dokona odbioru końcowego sporządzając i podpisując
protokół odbioru końcowego, o którym mowa w pkt. 5.4.7 poniżej. W protokole
odbioru końcowego Strony określą listę wad nieistotnych, do których usunięcia
zobowiązany jest Wykonawca oraz ustalą termin usunięcia tych wad z
uwzględnieniem czasu niezbędnego dla wykonania prac z tym związanych.
5.4.7. Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego
robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego
Przedmiotu umowy.
Jeżeli w toku czynności odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone
wady, które nie nadają się do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
6.1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie;
6.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako
wadliwych.
§ 5 Fakturowanie i płatności
Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu prac i robót objętych przedmiotem umowy
otrzyma wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej ............................... złotych brutto
(słownie złotych brutto .....................................................................................................),
rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie kosztorysu
powykonawczego według niezmiennych cen określonych w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego
faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie
zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do
zapłaty za wykonane prace.
Faktury za zrealizowane prace będą wystawiane po uprzednim dokonaniu odbioru
częściowego lub końcowego, które potwierdzą jakość wykonanej pracy oraz zgodność jej
wykonania z postanowieniami umowy (z uwzględnieniem możliwości występowania wad
nieistotnych w robotach), obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami
oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Tylko i wyłącznie podpisany przez
Zamawiającego protokół odbioru częściowego lub końcowego stanowi podstawę do
wystawienia faktury.
W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących
Przedmiot umowy Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu prac i robót objętych
przedmiotem umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej
............................... złotych brutto (słownie złotych :..........................................................),
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rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie kosztorysu
powykonawczego według niezmiennych cen określonych w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru końcowego.
Wynagrodzenie za wykonanie umowy do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i
przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
5.1. oświadczenia Podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców
całości wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące w
skład robót, której dotyczy faktura wystawiona przez Wykonawcę oraz
5.2. kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców potwierdzonych przez
Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz
5.3. potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy kwoty/kwot
wskazanej/wskazanych na fakturze/fakturach wystawionych przez Podwykonawców
ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawcę roboty.
Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów
wskazanych powyżej winne one być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z
oryginałem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin
zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie
dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury.
Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku gdy Wykonawca
nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury VAT Wykonawca
będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania żadnych robót
wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę.
Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć :
6.1.1. wykaz rozliczenia umów zawartych z Podwykonawcami oraz umów zawartych przez
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami;
6.1.2. oświadczenia wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców
potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców
całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku
dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a
dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1
niniejszej umowy.
W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wynagrodzenia
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone.
W przypadku, gdy Podwykonawca, świadczący prace i roboty za zgodą Zamawiającego na
podstawie ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę
za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do
chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez
Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 k.c.
Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z
tego tytułu podwykonawcy w terminie 3 dni od daty doręczenie mu stosownej noty
księgowej. Zamawiający ma prawo do potrącenia ww. należności z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Takie potrącenie nie wymaga
odrębnego oświadczenia Zamawiającego (tzw. potrącenie umowne).
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT powinna być
wystawiona na: Wrocławski Park Wodny S.A. NIP 8992522058.
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Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający
odmówi jej przyjęcia.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków
umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca
zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą
Zamawiającego.
Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 obejmuje również
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
utworów na wszystkich wymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji, zezwolenia
na wykonywanie prawa zależnego - przeniesienia prawa zależnego do rozporządzenia i
korzystania z opracowań utworów, nadzór autorski, przeniesienie własności egzemplarzy
utworów.
W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
Wykonawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości
podatkowych, które powstały w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego
opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku, gdy Zamawiający odliczył
podatek VAT, który nie powinien zostać odliczony ze względu na jego błędne naliczenie przez
Wykonawcę, jak również w przypadku, w którym Zamawiający, na skutek błędu Wykonawcy,
rozliczył za przedmiot umowy podatek należny.
Należności Wykonawcy będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT z zastrzeżeniem, że
rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w
systemie podzielonej płatności.
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z
rozdziałem 3a ustawy Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
§ 6 Podwykonawstwo
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później
niż na 14 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:
2.1. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2.2. umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia
podwykonawcy;
2.3. umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac,
dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę;
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wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej
wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT;
umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do
przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 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;
umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
zmiany;
umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;
wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie
wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych
przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę
przez Zamawiającego;
umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały
w
trakcie
realizacji
umowy
podwykonawczej
czynności:
…………............................................................
/należy wpisać czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których
Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie
umowy o pracę/;
będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;
umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż osoby,
które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i
podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w opisie
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je
wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione
przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;
umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis zgodnie z którym
podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na
każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, kopii dokumentów
potwierdzających fakt zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co
do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy
też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia;
umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis zgodnie z którym w przypadku
ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie
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na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiędzy wykonawca i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga,
aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której
dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu dokumentów potwierdzających
zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę w szczególności umowy o pracę,
zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków
zatrudnienia.
Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o
których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
3.1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji lub w niniejszej umowie;
3.2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.1;
3.3. zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące
niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.
3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca planuje zmienić
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający
zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca 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, bez względu na jej wartość.
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 2 pkt. 2.1. Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego w
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trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego sporządzeniu, będzie
stanowić załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców.
Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani w
załączniku nr 2 do umowy może się odbywać za pisemną zgodą Zamawiającego na zasadach
określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu dokumentów
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9
ust. 1.
§ 7 Zapłata bezpośrednia podwykonawcy
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.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 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.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokości
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w
ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, o
których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
4.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
4.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
4.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót budowlanych (protokoły
odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT.
W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadność
bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu
Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w terminie 3 dni od daty doręczenia mu stosownej noty księgowej. Zamawiający ma prawo
do potrącenia ww. należności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę. Takie potrącenie nie wymaga odrębnego oświadczenia
Zamawiającego (tzw. potrącenie umowne).

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

§ 8 Inspektor
nadzoru
Zamawiający ustanawia inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
............................................................, nr tel. ………………….………, e-mail ……………………….………
W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez
Zamawiającego.
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do bieżącej koordynacji robót
budowlanych:
…………………………………………………, nr tel. ……………………….….., e-mail …………………….………………
Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczących realizacji umowy przekazywane będą pisemnie lub telefaksem lub drogą
elektroniczną i będą podpisane ze strony Zamawiającego, przez osoby posiadające
odpowiednie upoważnienia, na następujące adresy:
- dla Zamawiającego: adres: ………………………………. faks: ………………….….. e-mail: ………..……….
- dla Wykonawcy: adres: …………………………………... faks: …………………..….. e-mail: …………………
Dokumenty zawierające oświadczenia woli lub polecenia lub porozumienia lub
potwierdzenia lub informacje wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Doręczenia pism, o których mowa w ust. 4, zawierających oświadczenia woli wpływające na
prawa i obowiązki Stron, dokonywane będą osobiście lub za potwierdzeniem odbioru na
adresy wskazane w ust. 4 niniejszej umowy, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
Bieżąca korespondencja robocza może odbywać się w formie elektronicznej (e-mail) bądź
faksowej.
Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach
konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający
przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej umowy,
jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności
upoważniony jest do :
składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców,
wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy,
przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych
przez Zamawiającego,
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową,
e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach
wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy,
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów
związanych z realizacja niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania
umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających)
aneksów do umowy, protokołów.
a)
b)
c)
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§ 9 Rękojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc od
dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot umowy na okres 5 lat licząc od dnia
następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy, a
niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu umowy w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym przypadku, w
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innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę
zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo
zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:
4.1. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie
pisemnej lub na adres e-mail ……………………… lub faxem na numer .............................,
wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady.
4.2. Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i
Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym
mowa w ust. 4 pkt 1. nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym
– wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.
4.3. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiającego.
Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu
gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany
elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień
wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego 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.
Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z uwzględnieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy,
to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów Wykonawca oświadcza i
zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze
sztuka budowlaną - dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach
niniejszej umowy - przez profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego
zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Zamówienia, nie będzie stanowiło podstawy do
zwolnienia się przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji.
§ 10 Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1.1. odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiada
Wykonawca – w wysokości 10% wartości zadania brutto określonej w § 5 ust. 1
niniejszej umowy;
1.2. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości zadania
brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od
terminu realizacji zadania;
1.3. opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji
i rękojmi – w wysokości 0,01% wartości zadania brutto określonej w § 5 ust. 1
niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu na usunięcie wad
ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej umowy;
1.4. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc od
terminu określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą;
1.5. braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek braku
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zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w § 6 ust. 1, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokości w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w § 6 ust. 1;
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w
terminie określonym w § 6 ust. 5 – w wysokości w wysokości 10.000,00 zł za każdy
ujawniony przypadek, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie określonym
w § 6 ust. 10 – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie określonym
w § 6 ust. 10,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości
10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;
ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na
podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia wymienione w § 2 ust. 29 umowy i oświadczenie Wykonawcy, o którym
mowa § 2 ust. 29 okazało się nieprawdziwe - w wysokości 5 000 zł za każdy ujawniony
przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 2 ust. 29
niniejszej Umowy;
ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na
podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia określonych w § 6 ust. 2 pkt. 10 niniejszej umowy - w wysokości 5 000 zł
za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia określonych w § 7 ust. 2 pkt. 10 niniejszej Umowy;
niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 29 niniejszej
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w
§ 2 ust. 29 – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązku o
którym mowa w § 2 ust. 30 niniejszej Umowy, jednakże łącznie nie więcej niż 5%
wartości zadania brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;
niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 – 5 oraz ust. 7 i ust. 8 – w
wysokości 10% wartości zadania brutto, o której mowa w § 5 ust. 1;
niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 30 niniejszej
Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy
uchybienie nie była zatrudniona na umowę o pracę licząc od terminu wskazanego w
§ 2 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego
naprawienia uchybienia przez Wykonawcę wskazanego w treści dokumentów
okazanych zamawiającemu potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na
umowę o pracę;
nie dopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę
osoby, wykonującej czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do
których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – w
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wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy uchybienie
nie była zatrudniona na umowę o pracę, licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 30
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez Podwykonawcę wskazanego w treści dokumentów okazanych
Zamawiającemu i Wykonawcy potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na
umowę o pracę.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
2.1. w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający - w wysokości 10 % wartości zadania brutto ustalonej w § 5 ust. 1
niniejszej umowy;
2.2. za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,1 % wartości zadania brutto
ustalonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy,
rozwiązania lub odstąpienia od niej.
Zamawiający informuje Wykonawcę o naliczeniu kary umownej wystawiając stosowną notę
księgową.
Kara umowna płatna jest w terminie 3 dni od daty doręczenia noty księgowej.
Zamawiający ma prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Takie potrącenie nie wymaga
odrębnego oświadczenia Zamawiającego (tzw. potracenie umowne).
Łączna wartość kar umownych, naliczonych zgodnie z niniejszym §10 ust. 1 pkt 1.2 – 1.16
umowy nie może przekroczyć wartości odpowiadającej 20% wartości zadania brutto,
określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy (limit kar umownych).
§ 11 Odstąpienie od umowy.
Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający
ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym
paragrafie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.
W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni,
Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej umowy,
w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest
zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt placu budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych należnych od Wykonawcy przekroczy 20% kwoty,
wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.
Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od umowy,
jeżeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie
60 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych
naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:
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Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty budowlane na okres
dłuższy niż 28 dni;
6.2. Wykonawca nie realizuje powierzonych prac lub tempo realizacji prac nie gwarantuje
dotrzymania terminu umownego wykonania zadania lub pozostaje w opóźnieniu w
wykonaniu zadania w odniesieniu do zmiany terminu jego wykonania;
6.3. Wykonawca wykonuje prace i roboty bez przestrzegania przepisów BHP,
przeciwpożarowych oraz technologii i warunków technicznych odbioru robót i nie
zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót;
6.4. Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
6.5. Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego, bezpośredniej zapłaty
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, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż
5% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust.1 , stanowi podstawę do odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji
niniejszej umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek
wstrzymania realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a następnie do opuszczenia terenu budowy.
Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca zobowiązany
jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień
odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz zakupionych
materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić
podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której postępowanie
(działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy przez druga stronę.
W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez
Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona
Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część
przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.
Zamawiający upoważniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na
warunkach uregulowanych w niniejszym paragrafie, nie później jak w terminie do dnia
wykonania umowy.
§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
wartość .............................. złotych, (słownie: .............................................................00/100
zł) co odpowiada 3% wartości łącznego wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1
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niniejszej umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
...........................................................; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:
2.1. 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2.2. 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni
po upływie terminu rękojmi.
W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób
aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, a w szczególności,
w przypadku gdy:
4.1. Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy;
4.2. Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z
niniejszej umowy;
4.3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań
wynikających z postanowień niniejszej umowy;
4.4. Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi;
4.5. Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego.
Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być
realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego
do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy,
w szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w
drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu
możliwości ( potrącenie i pobranie z zabezpieczenia).
Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna nie może zawierać klauzuli uzależniającej
przelew praw wynikających z zabezpieczenia od zgody wystawcy dokumentu zabezpieczenia.
Wykonawca wyraża zgodę na przelew praw wynikających z zabezpieczenia.
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§ 13 Zmiany w umowie
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 14 Prawa autorskie
Przedmiot umowy, tj. wszystkie dokumenty na papierze i na nośnikach elektronicznych, takie
jak projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, opinie, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane
lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach Umowy po wykonaniu i zapłaceniu
wynagrodzenia o jakim mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, zwane dalej również
„Utworami”, stanowi wyłączną własność Zamawiającego.
Niniejsza umowa przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu
umowy w następujących polach eksploatacji:
2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów, w postaci wytwarzania i
reprodukowania egzemplarzy utworów, w szczególności jako, informatory,
certyfikaty, plakaty, w każdej technice, w szczególności: na papierze – techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową – wprowadzenie
do pamięci komputera (input) jakakolwiek techniką włącznie z tymczasową
(czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, zwielokrotnianie postaci
cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub
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całości na wszelkich nośnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania umowy,
w szczególności na dyskietkach, ZIP, CD-ROM-ach lub CD-I, DVD, dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej – na fotografiach kolorowej lub czarno-białej, na
slajdach, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy
wykorzystanych do zapoznawania się z utworami w sposób pośredni lub bezpośredni
– przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia, np. rzutnika, komputera, techniką
dyskretyzacji – poprzez skanowanie lub przekształcenie w zapis cyfrowy, w zapisie
elektronicznym (digitalnym), włącznie z czynnościami przygotowawczymi do
sporządzenia egzemplarzy utworów, takimi jak wykonanie klisz czy innych
niezbędnych negatywów, metodą holografii, czy metodą wytrawiania, lub przy
świadczonych przez Zamawiającego usługach, w wizerunku lub w związku z
budowaniem wizerunku Zamawiającego;
2.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono w
postaci wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utworów lub ich elementów
do obrotu drogą przeniesienia ich własności, przez rozpowszechnianie w ramach
akcji informacyjnych, promocyjnych, reklamowych czy indywidualnych, in-formacji
na temat Zamawiającego i jego działalności we wszelkiego typu i rodzaju
materiałach, informacjach, materiałach promocyjnych, w szczególności w
katalogach, w formie cyfrowej – na CD, na taśmie magnetycznej, filmowej, w
publikacjach wszelkiego typu, w szczególności w publikacjach książkowych
zawierających informacje o Zamawiającym, w artykułach prasowych poświęconych
Zamawiającemu, w sprzedaży na odległość, w szczególności drogą pocztową lub
innymi środkami, w tym poprzez direct mailing, poprzez dystrybucję egzemplarzy
utworów samodzielnie, w handlu elektronicznym, Internecie a także użyczenia lub
najmu oryginału albo egzemplarzy utworów;
2.3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 2.2. w
postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania
utworów lub ich elementów w działach wizualnych, audiowizualnych lub
multimedialnych,
 wystawienie lub takie publiczne udostępnienie utworów, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w sieciach
komputerowych, w szczególności w Internecie, przedstawienie utworów samodzielnie lub
w witrynie internetowej Zamawiającego, przy użyciu telefonii komórkowej i/lub Internetu
lub innej linii online lub połączeń off–line, on demand, wprowadzanie do pamięci
komputera jakakolwiek techniką włącznie z tymczasowa (czasową) postacią pojawiająca się
np. w pamięci RAM;
 reemitowanie dzieł, o których mowa w 2.3. oraz eksploatacja w ramach platform
cyfrowych.
2.4.
Majątkowe prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania Utworu
Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z
utworów na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa
majątkowe do utworów w drodze osobnej umowy, w ramach wynagrodzenia, za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.
Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność
nośników, na których utrwalono utwory.
Wykonawca oświadcza, że jego prawa do wszystkich utworów stanowiących przedmiot
umowy i innych utworów opracowanych na rzecz Zamawiającego nie są w niczym i przez
nikogo ograniczone.
Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala
Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów i na wykonywanie
zależnych praw autorskich, oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim
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wykonywania tych zależnych praw autorskich. Wykonawca jednocześnie zapewnia, że
niniejsze zezwolenie nie narusza osobistych praw twórcy do jego dzieł noszących znamiona
utworu. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo rozporządzania i korzystania z
wszystkich utworów stanowiących przedmiot umowy.
Wykonawca oświadcza, że uzyskał od twórców utworu/utworów oświadczenie, iż nie będą
oni wykonywać w stosunku do utworu/utworów autorskich praw osobistych w zakresie
oznaczania utworu/utworów imieniem i nazwiskiem twórcy, dokonywania zmian, adaptacji,
modyfikacji utworów oraz opracowań utworów, a tym samym zezwala Zamawiającemu na
rozpowszechnianie utworu/utworów bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem twórców.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego adaptacji, modyfikacji lub
zmian we wszystkich utworach stanowiących przedmiot umowy i innych utworach
opracowanych na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej umowy.
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec
Zamawiającego z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje
się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą
ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich, pod warunkiem
niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o fakcie zgłoszenia
roszczenia, W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego,
lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich
postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje się
zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie
będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z uzasadnionym roszczeniem lub
pozwem sądowym o naruszenie patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzeżonego wzoru
lub praw do znaku towarowego - na podstawie wyroku sądowego lub porozumienia stron z
udziałem Wykonawcy.
Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich
zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z utworami, w tym zarzucających naruszenie
praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu
zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa
procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w
razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności
intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w
razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
Ponadto, jeśli używanie utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony
lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej,
Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
11.1. uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania utworów;
11.2. zmodyfikować utwory tak żeby były zgodne z umową, ale wolne od jakichkolwiek
wad lub roszczeń osób trzecich.
Wykonawca także jako twórca utworów stanowiących przedmiot umowy, zobowiązuje się
wobec Zamawiającego do niewykonywania w stosunku do niego autorskich praw osobistych
do wszystkich projektów stanowiących przedmiot umowy oraz utworów stworzonych na
potrzeby realizacji niniejszej umowy, których zakres określa art. 16 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ani też występowania z tego tytułu z jakimikolwiek
roszczeniami majątkowymi – przez czas do wygaśnięcia autorskich praw majątkowych do
projektów i utworów (dzieł).
W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę przy wykonaniu utworów stanowiących
przedmiot umowy, określonych w § 1, rozwiązań prawnie chronionych bez zgody
Zamawiającego, pełną odpowiedzialność prawną i finansową za naruszenie praw wyłącznych
ponosi Wykonawca.
Strony postanawiają, że wszelkie informacje udzielane przez Wykonawcę na temat utworów
stanowiących przedmiot umowy, zawierać będą na wstępie informację o przysługujących
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Zamawiającemu prawach majątkowych.
Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:
15.1. możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych
ustaw;
15.2. dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w umowie.
§ 15 Postanowienia końcowe
Spory mogące powstać w związku z wykonaniem umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądów właściwych dla siedziby Zamawiającego.
Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 16 Wykaz załączników
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:
1.1.
załącznik nr 1 – formularz cenowy
1.2.
załącznik nr 2 – wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego
opracowaniu zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną
w umowie);
1.3.
załącznik nr 3 – dowód wniesienia zabezpieczenia;
1.4.
załącznik nr 4 - Specyfikacja Zamówienia (SZ).
1.5.
załącznik nr 5 – wykaz ubezpieczycieli
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