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UMOWA Nr ………………………………. 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin” 
 
 

zawarta w Sochocinie w dniu …………………………….. pomiędzy: 

Gminnym Zakładem Komunalnym w Sochocinie spółka z o.o., REGON 145902397, NIP 567-190-25-25, z 

siedzibą pod adresem ulica Żeromskiego 21 , 09-110 Sochocin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod 

numerem 0000423091,  

reprezentowaną przez: 

 

1. Grażynę Pietrzak – Prezesa Zarządu Spółki 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

.......................................................................1  (nazwa Wykonawcy)  z siedzibą w ..........................................  

 

................................................ wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do 

innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: …………………….…  Regon: …..… ,  NIP: 

………………………..…  

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, z 

którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez: 

1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy)…………………………………….., 

2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy)……………………………………., 

 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,  

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania nr …………………… o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 

stycznie 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na  realizację 

zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin” dokonał 

wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje:  

 

  

                                                           
1 Zapisy dotyczące danych Wykonawcy zostaną odpowiednio zmodyfikowane w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną 
(konsorcjum).  
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1. Postanowienia ogólne 

1.1. Skróty 

1.1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1.1.2. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 2019 poz. 1025 

1145 z późn. zm.) 

1.1.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

1.1.4. Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 2019 

poz. 1202 1186 z późn. zm.) 

1.1.5. Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  

z 2019 poz. 1843) 

1.1.6. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego pn. 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin”. 

1.1.7. PFU – Program funkcjonalno-użytkowy  

1.1.8. UZP – Urząd Zamówień Publicznych 

1.2. Definicje  

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1.2.1. Cena ofertowa brutto – cena całkowita ryczałtowa podana z uwzględnieniem podatków, 

opłat i innych obciążeń publiczno-prawnych, zawarta w Ofercie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy,  

z uwzględnieniem poprawionych przez Zamawiającego, stwierdzonych omyłek.   

1.2.2. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 

montażu; 

1.2.3. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

1.2.4. Dokumentacja projektowa – oznacza Projekt budowlany, Projekty wykonawcze,  w tym 

projekt technologiczny modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Kondrajec gm. Sochocin,  szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w pełnym zakresie dla poszczególnych branż, a także wszelkich innych 

opracowań i projektów wymagane przepisami prawa lub przez Zamawiającego dla realizacji 

robót, w tym na przykład: plan BIOZ, plan zapewnienia jakości, projekty czasowej organizacji 

ruchu i inne 

1.2.5. Dokumenty Wykonawcy – dokumenty, które zobowiązany jest przygotować i dostarczyć 

Zamawiającemu Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.  

1.2.6. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego (tekst jednolity 

Dz. U. 2019 poz. 1186) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do 

rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich 

wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji 

przedmiotu Umowy.  
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1.2.7. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

1.2.8. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – stanowi element Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, na podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu 

Umowy i obejmuje dokument zatytułowany „Program Funkcjonalno-Użytkowy” wraz ze 

wszystkimi załącznikami do niego. Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z uzupełniającym 

ten dokument Opisem Przedmiotu Zamówienia określa parametry wykonania przedmiotu 

Umowy w zakresie budowy wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Kondrajec gmina Sochocin. 

1.2.9. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę, w oparciu  

o uszczegółowiony Wykaz cen (stopień uszczegółowienia uzgodniony z Zamawiającym), 

zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, 

poszczególnych części (Odcinków) robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem 

przerobu, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i 

określonych zasobów materiałowych. 

1.2.10. Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego 

będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

1.2.11. Interoperacyjność – cecha produktu lub systemu, którego interfejsy funkcjonują w pełnej zgodności 

tak, aby współpracować z innymi produktami lub systemami, które istnieją lub będą istnieć w 

przyszłości, bez ograniczenia dostępu lub możliwości implementacji. 

1.2.12. Karta gwarancyjna – dokument określający warunki udzielanej gwarancji i tryb 

postępowania  

w przypadku ujawnienia wad w wykonanych robotach, podpisywany przez Wykonawcę  

i przekazywany Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego. Wzór 

Karty gwarancyjnej stanowi Rozdział 2 Tomu 2 SIWZ. 

1.2.13. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

budową zgodnie z Prawem Budowlanym, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, 

zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do 

państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.  

1.2.14. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 

których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 

charakterze,  

w szczególności umowa o współpracy ustanowiona zgodnie z wymaganiami Ustawy Pzp. 

1.2.15. Koszt – wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę 

bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy.  

1.2.16. Materiały i Urządzenia – surowce i inne wyroby budowlane oraz urządzenia, które mają być 

wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w PFU, a w przypadku 

braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem 

robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

1.2.17. Nadzór autorski – zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania 

robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu 

możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 

budowlanym.  

1.2.18. Obiekt budowlany – definicja zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  
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1.2.19. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 

ulegają zakryciu. 

1.2.20. Odbiór częściowy – odbiór Odcinka lub Odcinków lub ich części polegający na ocenie ilości 

i jakości wykonanej części robót, udokumentowany Protokołem odbioru częściowego lub 

miesięcznym raportem Wykonawcy. 

1.2.21. Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy oraz innych obowiązków wynikających z Umowy. 

1.2.22. Odbiór ostateczny – (odbiór pogwarancyjny) odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub 

rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 

1.2.23. Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu w okresie gwarancji lub rękojmi. 

1.2.24. Odcinek – oznacza część przedmiotu Umowy, wskazaną przez Zamawiającego w Wykazie 

Cen, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy. 

1.2.25. Oferta – pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie zaprojektowania  

i wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami 

SIWZ, w szczególności postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia i PFU, złożone 

Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącego do zawarcia Umowy. Do Oferty zalicza się wszystkie dokumenty złożone 

przez Wykonawcę w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.2.26. Operat. kolaudacyjny - zbiór dokumentów budowy, przygotowanych przez wykonawcę 

robót w celu ich przekazania zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru i oceny 

zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i kosztorysem. Dokumentami 

zawartymi w operacie mogą być między innymi: atesty higieniczne dotyczące wbudowanych 

materiałów, karty gwarancyjne producentów na zamontowane urządzenia, protokoły z badań 

lub pomiarów.  

1.2.27. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – dokument stanowiący Tom 3 SIWZ, na podstawie 

którego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, 

w skład którego wchodzi Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) określający parametry 

wykonania przedmiotu Umowy w zakresie budowy wszystkich obiektów oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Kondrajec gmina Sochocin wraz z załącznikami.  

1.2.28. Parametry gwarantowane – uzyskanie przez Wykonawcę parametrów określonych w PFU 

oraz Ofercie Wykonawcy. 

1.2.29. Wykaz Cen – podział Ceny ofertowej bez podatku VAT (netto) za wykonanie 

poszczególnych Odcinków stanowiący Załącznik do niniejszej Umowy.  

1.2.30. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która 

zawarła umowę o podwykonawstwo w rozumieniu Ustawy Pzp.  

1.2.31. Prawo – oznacza wszystkie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie 

wykonywania Umowy akty prawne.  

1.2.32. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan 

działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy i dotrzymanie 

Terminu wykonania przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
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a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych Odcinków, których termin 

wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin 

wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania 

robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 

zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie 

pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych Odcinków oraz 

Terminu wykonania przedmiotu Umowy, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym.   

1.2.33. Projekt - przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin”, w skład którego wchodzi zakres będący 

przedmiotem niniejszej Umowy i który jest planowany do realizacji przy współfinansowaniu 

ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

1.2.34. Projekt budowlany – oznacza projekt budowlany wszystkich obiektów przewidzianych  

w PFU na terenie działki nr ew. 279, obręb Kondrajec, sporządzony zgodnie  

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

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst 

jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) 

1.2.35. Projekty wykonawcze – oznacza projekty wykonawcze wszystkich branż stanowiące 

uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych, sporządzone zgodnie  

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

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 

jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) 

1.2.36. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian  

w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy, sporządzany przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, 

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót. 

1.2.37. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający 

odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających 

lub ulegających zakryciu.  

1.2.38. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania przez Wykonawcę Odcinka lub Odcinków lub ich części.  

1.2.39. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi i gwarancji.  

1.2.40. Protokół odbioru końcowego (zwany niekiedy Świadectwem Przejęcia) – dokument 

potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych  

i obowiązków będących przedmiotem Umowy. 

1.2.41. Protokół odbioru ostatecznego (zwany niekiedy Świadectwem Wykonania)  –  

dokument podpisywany po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od 

tego, który okres jest dłuższy, potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę 

wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy 

w okresie rękojmi i gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  
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1.2.42. Przedmiot Umowy – zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin w zakresie określonym w PFU i Umowie.  

1.2.43. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec; której, w przypadku jej wystąpienia, 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; 

oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. Siła 

wyższa obejmuje wszelkie działania pozostające poza kontrolą Zamawiającego  

i Wykonawcy w szczególności: 

a) działania wojenne, inwazję; 

b) bunt, akt terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy; 

c) zamieszki, rozruchy; 

d) katastrofy żywiołowe takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, powodzie;   

e) stany wyjątkowe wprowadzane na terenie realizacji Umowy przez organy państwowe; 

1.2.44. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego  

z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji 

Wykonawcy. 

1.2.45. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

1.2.46. Termin wykonania przedmiotu Umowy - termin określony w Umowie, do upływu którego 

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie czynności składające się na przedmiot 

Umowy. 

1.2.47. Umowa – niniejszy dokument.   

1.2.48. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 

Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

1.2.49. Wada – niezgodność wykonanego przedmiotu z Umową i dokumentami stanowiącymi 

Umowę. Pod pojęciem Wady przyjmuje się wady fizyczne rzeczy i wady prawne  

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (KC). 

1.2.50. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 

budowlanych zgodnie z Umową, PFU i  przepisami prawa powszechnie obowiązującego  

i zasadami wiedzy technicznej. 

1.2.51. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 

ustawy Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez 

Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ. 

1.2.52. Zamawiający - Spółka Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. z siedzibą  

pod adresem ulica Żeromskiego 21 , 09-110 Sochocin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie pod numerem 0000423091. 
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1.2.53. Zaplecze budowy – część terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na 

zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 

technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

1.2.54. Program Zapewnienia Jakości (OPZJ) – dokument przedstawiający zamierzony sposób 

wykonywania robót, w tym robót projektowych, możliwości techniczne, kadrowe  

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z wymogami PFU, OPZ oraz  

w terminach umownych. 

1.3. Interpretacje 

1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 

mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 

1.3.3. Dokumenty wymienione poniżej mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające  

i objaśniające. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie  

z następującą kolejnością: 

a) Umowa, 

b) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 

c) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), 

d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikiem do Oferty. 

1.3.4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których 

mowa  

w pkt. 1.3.3. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie 

występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności 

zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt. 1.3.3. 

1.3.5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 

sporządzane  

w języku polskim. 

1.3.6. Śródtytuły mają wyłącznie charakter redakcyjny i nie wpływają na interpretację postanowień 

umownych. 

1.3.7. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni  

i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 

1.3.8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

1.3.9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 

1186),  

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 2019 

poz. 11451025 z późn. zm.). 

1.4. Sposób komunikowania się Stron 

1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane  

w formie pisemnej lub dokumentowej (w rozumieniu KC) i dostarczane (przekazywane) 

osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru 

pisemnie, drogą elektroniczną na podane przez Strony adresy.   
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1.4.2. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione  

i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody 

przekazane zgodnie z postanowieniami pkt. 1.4.1.  

1.4.3. Forma dokumentowa, o której mowa w pkt. 1.4.1. nie będzie miała zastosowania dla tych 

przypadków, dla których Umowa lub przepisy prawa wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1.5.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz za płatności Podwykonawcom.  

1.5.2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania  

w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości lub 

rękojmi za Wady. 

1.5.3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania nie później niż w dniu zawarcia Umowy 

Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, a jej zmian nie 

później niż w terminie 5 dni od dnia podpisania aneksu do umowy konsorcjum. 

1.5.4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum  

w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy  

i przedłożonych Zamawiającemu. 

1.5.5. Lider Konsorcjum jest uprawniony w imieniu Konsorcjum do przyjmowania świadczeń  

z tytułu realizacji Umowy, w tym w szczególności wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

1.5.6. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi  

za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 

wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

2. Przedmiot Umowy 

2.1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. 

Sochocin”, w którego zakres wchodzi: 

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym m.in.:  

a) Opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji niezbędnej do uzyskania 

pozwolenia na budowę,  

b) Opracowanie projektów wykonawczych oraz projektu technologicznego obiektów 

oczyszczalni, które będą poddane rozbudowie i/lub modernizacji 

c) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) Opracowanie Przedmiaru robót 

e) Opracowanie harmonogramu robót, harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz 

Planu płatności, 

f) Opracowanie Planu zapewnienia jakości, 
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g) Opracowanie operatu wodno prawnego  na zrzut ścieków oczyszczonych ze 

zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków do odbiornika, w związku ze 

zmianą technologii oczyszczania ścieków komunalnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego Pozwolenia wodno prawnego. 

h) Opracowanie projektu rozruchu zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków, 

instrukcji ruchowych w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, instrukcje 

stanowiskowe, BHP i  p.poż, 

2)  Opracowanie innych dokumentów wymaganych przez Program Funkcjonalno -   Użytkowy.  

3) Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

4) Wykonanie wszystkich robót budowlanych obejmujących rozbudowę i modernizację 

obiektów oczyszczalni ścieków, na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa  
w pkt. 1), w tym między innymi:  

a) Pompownia ścieków dowożonych i z obiektów oczyszczalni, 

b) Zbiorniki technologiczne, żelbetowe, z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i 

chemoodpornym, w tym retencyjny zbiornik wyrównawczy, ścieków, uwzględniający 

uśrednienie ścieków dowożonych oraz przejecie zwiększonej ilości ścieków podczas 

deszczy nawalnych, 

c) Główna pompownia ścieków, 

d) Układ mechanicznego oczyszczania ścieków w zakresie krat i piaskownika, 

e) Zblokowane modułowe lub kontenerowe urządzenie do oczyszczania ścieków metodą 

membranową, 

f) Stacja mechanicznego odwadniania osadu i automatycznego wapnowania, 

g) Plac składowy osadu odwodnionego, 

h) Urządzenie terenu zielenią niską oraz wysoką.  

i) Uruchomienie zainstalowanych urządzeń i instalacji oraz rozruch wykonanej instalacji 

technologicznej.  

4. Uzyskanie gwarantowanych parametrów ścieków oczyszczonych, zgodnych  
z obowiązującym prawem w dniu odbioru końcowego.  

5. Opracowanie instrukcji bhp i przeciwpożarowej oraz stanowiskowych instrukcji obsługi  
w formie i treści uzgodnionych z Zamawiającym, 

6. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z potwierdzeniem 

(świadectwem/certyfikatem) nabycia umiejętności  upoważniających do samodzielnej obsługi 

oczyszczalni,  

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie oczyszczalni ścieków, 

8. Wykonanie operatu powykonawczego (operatu kolaudacyjnego) w formie i zakresie 

opisanych w OPZ i w dalszej części Umowy, 

9. Uzyskanie certyfikatów energetycznych dla wybudowanych budynków, jeżeli są wymagane 

przez obowiązujące przepisy, 

10. Uzyskanie pozwolenia lub dokonanie zgłoszenia instalacji emitującej gazy lub pyły o ile jest 

to wymagane obowiązującymi przepisami,  

11. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

2.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Dokumenty Wykonawcy, określone w Umowie 

oraz PFU, oraz wykonać wszystkie opisane w PFU i OPZ roboty budowlane oraz uruchomić 
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wszystkie instalacje zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków i osiągnąć 

parametry ilościowe i jakościowe określone w PFU i OPZ oraz Ofercie Wykonawcy.  

2.3. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w Wykazie Cen, a są 

zawarte w PFU  nie wymaga zawarcia odrębnej umowy ani zmiany Umowy. Zakres ten 

zostanie wykonany przez Wykonawcę w ramach Umowy i w ryczałtowej Cenie ofertowej brutto.  

2.4. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w PFU, które są 

niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy i gdy łącznie spełnione są następujące 

okoliczności: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby inną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla Zamawiającego; 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w 

pierwotnie w Umowie 

będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu do umowy, co będzie 

poprzedzone sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót. 

2.5. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez 

Zamawiającego, i podpisywany ze strony Wykonawcy co najmniej przez Przedstawiciela 

Wykonawcy i Kierownika budowy. 

2.6. W przypadku zaistnienia okoliczności zmiany zakresu Umowy poprzez jego zwiększenie 

poszczególne ceny dla zwiększonych zakresów będą w pierwszej kolejności przyjmowane 

przez ekstrapolację cen z Wykazu Cen. W przypadku, gdy ceny dla zwiększonego zakresu nie 

da się ustalić w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, ceny zostaną określone przez 

Wykonawcę  

w kosztorysie sporządzonym zgodnie z zapisami pkt. 27.1.13 i zweryfikowane przez 

Zamawiającego.  

3. Terminy  

3.1. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia ustala się na 30 1 października 2021 2022 r., 

w tym:   

a) wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - 

nie później niż w terminie 3 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy 

b) uzyskanie uprawomocnionego pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

w terminie nie później niż 3 miesiące od daty złożenia Wniosku, 

c) wykonanie projektów wykonawczych, projektu technologicznego oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Zapewnienia Jakości 

wraz z BIOZ nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy, 

d) zakończenie robót budowlano-montażowych wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń  

i instalacji oraz rozruchem technologicznym oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

nastąpi do 30 1 października 2021 2022 r., 

3.2. Okres rękojmi i gwarancji jakości wynosić będzie:  

a) 2 lata na urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach przedmiotu zamówienia,  

b) 5 lat na obiekty budowlane wykonane w ramach przedmiotu zamówienia 
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3.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach, niezbędnych dla 

realizacji przedmiotu Umowy lub jego części, oraz Dziennik budowy najpóźniej w terminie  

do 7 dni od dnia uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.  

3.4. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu 

Terenu budowy przez Kierownika budowy. 

3.5. Wraz ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma 

obowiązek przekazania Zamawiającemu operat kolaudacyjny oraz ostateczną decyzję  uzyskaną 

od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - Pozwolenie na Użytkowanie. 

4. Obowiązki Zamawiającego 

4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji obowiązków umownych przypisanych 

Zamawiającemu  

w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

4.2. Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji lub wniesienia zastrzeżeń do Projektu 

budowlanego oraz Projektów wykonawczych wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB) w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektów przez Wykonawcę.  

4.3. PFU stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystany wyłącznie w celu wykonania 

przedmiotu Umowy. 

4.4. Przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego  

o planowanym terminie rozpoczęcia robót.  

4.5. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu 

budowy, 

d) wyznaczania terminów odbiorów robót po powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę  

o gotowości do odbiorów,  

e) terminowego przystępowania do odbiorów, 

f) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy, 

4.6. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do przeprowadzania 

odbiorów: 

a) Projektu budowlanego i Projektów wykonawczych, przedmiaru robót oraz STWiORB, po ich 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego, 

b) robót ulegających zakryciu, 

c) robót zanikających,  

d) częściowych, 

e) końcowego, 

f) gwarancyjnych, 

g) ostatecznego. 
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4.7. Odbiór Projektu budowlanego i Projektów wykonawczych oraz STWiORB nastąpi po doręczeniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę i ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego:  

a) 5 wydrukowanych egzemplarzy Projektu budowlanego  

b) 3 egzemplarze wydruków . Projektów wykonawczych  

c) 2 egzemplarze wydruków. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

d) 2 egzemplarze dokumentacji projektowej wymienionej od lit. a) do c) powyżej, w wersji 

elektronicznej w formacie edytowalnym (opis w formacie Word, rysunki w formacie .dwg) 

oraz 2 egz. w formacie .pdf na nośniku elektronicznym.  

4.8. Zamawiający będzie posiadać uprawnienie do wniesienia uwag i zastrzeżeń do wykonanego 

Projektu budowlanego i Projektów wykonawczych, przedmiaru robót oraz STWiORB. 

W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia 

w projektach w terminie 7 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego lub szczegółowego 

uzasadnienia odnowy ich wniesienia. Po kolejnym przekazaniu przez Wykonawcę projektu lub 

projektów, procedurę akceptacji opisaną powyżej ponawia się. Projekt budowlany oraz Projekty 

wykonawcze, przedmiar robót oraz STWiORB uważa się za wykonane z chwilą ich akceptacji 

przez Zamawiającego. 

4.9. Odbiory robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych może przeprowadzać  

w imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inżynier). 

5. Zarządzanie realizacją Umowy  

5.1. Zamawiający w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy wyznaczy osoby do pełnienia 

obowiązków Przedstawiciela Zamawiającego oraz Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

(Inżyniera).  

5.2. Przedstawiciel Zamawiającego koordynuje i zarządza realizacją Umowy w imieniu 

Zamawiającego.    

5.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację na temat zakresu umocowania  

i uprawnień osoby wskazanej w pkt 5.2. (Przedstawiciela Zamawiającego) oraz informację  

o osobach, które będą pełnić funkcje Inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z zapisami 

Prawa Budowlanego jak również informację o innych osobach, które będą brały udział  

w realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego. 

5.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje swoją funkcję zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego i jest upoważniony w szczególności do: bieżącej weryfikacji robót realizowanych 

na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego: Projektem budowlanym i Projektami wykonawczymi  wraz ze STWiORB oraz 

zapisami niniejszej Umowy. 

5.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody  

i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia pisemne wraz ze stanowiskiem Inspektora do 

zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

5.6. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 

Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do Dokumentacji projektowej  

ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają 

pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest 

przygotować Protokół konieczności i doręczyć go Zamawiającemu. W terminie 14 dni od daty 
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otrzymania Protokołu konieczności, Zamawiający zgłosi swoje uwagi lub zastrzeżenia albo 

dokona akceptacji danego Protokołu konieczności.  

5.7. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany osoby pełniącej funkcję Przedstawiciela 

Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawcę na 

piśmie. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy. 

5.8. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy wyznaczy osobę do pełnienia 

obowiązków Przedstawiciela Wykonawcy. W tym terminie Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu  pisemną informację na temat zakresu umocowania i uprawnień osoby 

wskazanej na Przedstawiciela Wykonawcy oraz informację o innych osobach, które będą brały 

udział w realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy. 

5.9. Przedstawiciel Wykonawcy koordynuje i zarządza realizacją Umowy w imieniu Wykonawcy. 

5.10. Wykonawca może dokonać zamiany osoby pełniącej funkcję Przedstawiciela Wykonawcy. W 

celu dokonania zmiany, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. 

Zamawiający w terminie 14 dni może wnieść zastrzeżenia co do zmiany osoby na stanowisko 

Przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenie także w stosunku do 

kolejnej zaproponowanej osoby. Niezłożenie zastrzeżeń przez Zamawiającego jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmianę Przedstawiciela Wykonawcy. 

5.11. Zmiana osoby pełniącej funkcję Przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. 

5.12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby na stanowisku Przedstawiciela 

Wykonawcy w sytuacji, gdy osoba na tym stanowisku nie wypełnia należycie swoich 

obowiązków.  

6. Narady koordynacyjne 

6.1. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z 

udziałem Przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób.  

6.2. Przedstawiciel Zamawiającego zawiadomi o dacie i miejscu narady na 5 dni przed planowanym 

terminem narady koordynacyjnej. W wyjątkowych sytuacjach Przedstawiciel Zamawiającego 

może zwołać naradę koordynacyjną bez zachowania terminu, o którym mowa powyżej.  

6.3. Narady koordynacyjne odbywać się będą nie rzadziej niż co dwa tygodnie. 

6.4. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

6.5. Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są 

zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 

6.6. Z narady koordynacyjnej będzie sporządzany protokół. Protokół zostanie przygotowany przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Uczestnicy narady mogą wnieść uwagi do treści protokołu w 

ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się  

za wiążące. 

7. Obowiązki Wykonawcy 

7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać Projekt budowlany, Projekty wykonawcze oraz STWiORB , 

PZJ i BIOZ w zakresie i formie zgodnie z wymogami określonymi w PFU oraz wykonać 

przedmiot Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą, PFU, OPZ, 

nienaruszającymi postanowień Umowy poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego i 
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Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego i właściwego dla realizacji zamówienia. 

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe  

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

7.4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za Wady w wykonanej przez  

Wykonawcę Dokumentacji projektowej. 

7.5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.  

7.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót Materiałów i Urządzeń. 

7.7. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

a) wykonania Projektu budowlanego i Projektów wykonawczych oraz STWiORB wraz z 

wnioskami materiałowymi;  

b) zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego w całym okresie budowy przez projektantów, 

którzy opracowali Projekt budowlany i Projekty wykonawcze oraz STWiORB, 

c) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

d) wskazania Kierownika budowy oraz kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

e) przekazywania Przedstawicielowi Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wszelkich informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia im przeprowadzenia 

kontroli wykonywania postanowień Umowy, 

f) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

g) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w PFU,  

h) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, 

i) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 

odbiorach robót, 

j) przeprowadzenia prób, 

k) terminowego usuwania Wad, 

l) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

m) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
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n) stosowania się do poleceń Przedstawiciela Zamawiającego w zakresie nie prowadzącym do 

zmiany postanowień Umowy, w tym wymagań określonych w PFU, 

o) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę  

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

p) dostarczania Materiałów i Urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy i zatwierdzonych 

wniosków materiałowych, 

q) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca zatrudnia 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

r) ubezpieczenia budowy, 

s) uzyskania Parametrów Gwarantowanych, określonych w PFU i ofercie Wykonawcy. 

7.8. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy co najmniej przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty 

włącznie, chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju 

robót. Roboty mogą być prowadzone przez Wykonawcę od godz. 06:00 do godz. 20:00.  

7.9. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie rzeczowo - finansowym 

prowadzenie robót zgodnie z pkt 7.8. powyżej. 

7.10. W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, 

dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 20.00 – 6.00, przy czym 

Wykonawca przed podjęciem tych czynności podejmie niezbędne kroki w celu zawiadomienia o 

tym przypadku Zamawiającego i uzyska jego akceptację. 

7.11. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robót w godzinach   

20.00 – 6.00 oraz w niedziele. 

7.12.  Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy,  

b) Protokoły odbioru wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

c) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie z zapisami PFU. 

7.13. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 

Zamawiającemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji, 

b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

c) Planu zapewnienia jakości (PZJ), 

d) dokumentacji powykonawczej. 

7.14. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  

będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

7.15. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 

obciążają całkowite koszty usunięcia Wad.  
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7.18 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu oraz w wyniku robót prowadzonych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za 

które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

7.19 Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

7.20 Dokumentacja powykonawcza wykonywana i kompletowana będzie przez Wykonawcę 

sukcesywnie wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i 

poddawanych Odbiorom częściowym. 

7.21 Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w 

trakcie realizacji Umowy. 

7.22 Skompletowana ostateczna (zatwierdzona) wersja dokumentacji powykonawczej zostanie 

przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej 

na płycie CD lub DVD, w formacie kolorowego skanu nie później niż w dniu zgłoszenia robót 

przez Wykonawcę do Odbioru końcowego. 

7.23 Wykonawca i jego personel zobowiązani są do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej 

zakończeniu.  

Wykonawca winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat 

wykonywanych robót w ramach Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych 

szczegółów dotyczących wykonywanych robót i zawartej Umowy, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

7.24 W razie naruszenia powyższych postanowień Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci 

podatki, cła i opłaty, oraz uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez 

prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia robót oraz usuwania Wad. Wykonawca ochroni 

Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje mu wszelkie 

wynikłe z tych uchybień koszty. 

7.25 Wykonawca uzyska zgodę na zajęcie pasów drogowych, zamknięcie drogi lub jej części dla 

prowadzonych robót, jeżeli wystąpi taka potrzeba, oraz poniesie koszty z tym związane.  

7.26 Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zatwierdzenia i uzgodnienia dla opracowanych przez 

siebie projektów organizacji ruchu oraz poniesie koszty z tym związane. 

7.27 Wykonawca uzyska zgody na dojazd ciężkim sprzętem oraz poniesie koszty z tym związane. 

7.28 Wykonawca uzgodni warunki zabezpieczenia znaków geodezyjnych oraz poniesie koszty z tym 

związane. 

7.29 Wykonawca zgłosi zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych do właściwego organu,  

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania robót 

oraz poniesie koszty z tym związane. 

7.30 Wykonawca na swój koszt ustawi wszystkie znaki drogowe informujące o prowadzonych 

robotach i zmianach organizacji ruchu, a w przypadku całkowitego zamknięcia fragmentu ulicy 

również tablice pokazujące układ wprowadzonego objazdu. 

7.31 Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, w 

tym uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń dotyczących wywozu odpadów i nieczystości 

stałych i płynnych oraz odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz 

poniesie koszty z tym związane, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z 
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decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz pozwolenia 

wodnoprawnego 

7.32 Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub 

innej usterce w PFU, który otrzymał od Zamawiającego, jaką wykryje podczas analizowania 

dokumentów stanowiących Umowę lub podczas wykonywania robót. 

7.33 Wykonawca uzgodni z Zamawiającym niezbędne przełączenia technologiczne związane z 

bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na Terenie budowy.  

7.34 Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń obiektów, armatury 

odcinającej lub sterującej, przewodów pracujących lub połączonych bezpośrednio z pracującymi 

przewodami lub obiektami bez uzgodnienia z Zamawiającym. 

7.35 Wykonawca w ramach Dokumentów Wykonawcy wykona we własnym zakresie i dostarczy w 

ramach ryczałtowej Ceny oferty brutto:  

a) Dokumentację projektową - Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, wnioski materiałowe i wszelką inną dokumentację 

niezbędną do wykonania robót budowlanych i uzyskania decyzji pozwalających na 

realizację tych robót,  

b) Projekt czasowej organizacji ruchu, jeżeli wystąpi taka potrzeba, 

c) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

d) Plan zapewnienia jakości, 

e) Dokumentację geodezyjną (wraz z wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i 

pracami pomiarowymi),  

f) Propozycję robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania 

robót, 

g) Instrukcję obsługi i eksploatacji oraz Dokumentację Techniczno Ruchową (DTR) dla 

wszystkich Urządzeń dostarczonych i zamontowanych w ramach Umowy,  

h) Instrukcje stanowiskowe dla zmodernizowanych i rozbudowanych instalacji i stanowisk 

pracy 

i) Dokumentację powykonawczą,  

j) Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego 

z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 

i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

k) Protokoły badań i sprawdzeń, 

l) Certyfikaty energetyczne dla wybudowanych budynków, o ile jest to wymagane 

obowiązującymi przepisami, 

m) Opracowanie dokumentów na potrzeby uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia 

instalacji emitującej gazy lub pyły, o ile jest to wymagane obowiązującymi przepisami,  

n) Aktualizację pozwolenia wodnoprawnego, 

o) Dokumentację i dokumenty niezbędne do uzyskania w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  
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Powyższa lista Dokumentacji Wykonawcy nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie 

ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Umowy. 

7.36 Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie opracowanych 

Projektów wykonawczych w tym w szczególności: rysunków, obliczeń dokumentacji, projektów,  

planów lub specyfikacji wykonania, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki, obliczenia, 

dokumentacje, projekty, plany lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na 

własny koszt w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej na 

nośniku CD lub DVD w wersji edytowalnej (opis w pliku Word, rysunki w formacie .dwg, oraz 

.pdf obliczenia w pliku Excel) i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

7.37 Dokumenty Wykonawcy będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie 

tych opracowań przez Zamawiającego nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość 

tych opracowań.  

7.38 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującym 

Prawem. 

8. Potencjał Wykonawcy 

8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

8.2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

9. Personel Wykonawcy 

9.1. Wykonawca ustanowi na czas realizacji Umowy osoby do pełnienia następujących funkcji: 

a) Projektanta technologa 

b) Kierownika budowy; 

c) Kierownika robót sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i 

cieplnych; 

d) Kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych; 

e) Kierownika robót elektrycznych i z zakresu aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki; 

Osoby na powyższych stanowiskach muszą spełniać wymagania określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

9.2. Jeśli osoby, o których mowa w pkt. 9.1. były wskazane w Ofercie, Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić te same osoby na czas realizacji Umowy.  

9.3. Kierownik budowy będzie uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 

określonych art. 22 Prawa Budowlanego. 

9.4. Wykonawca ma prawo do zmiany osób pełniących wyżej wskazane funkcje na inne osoby  

o kwalifikacjach i doświadczeniu co najmniej równych kwalifikacjom i doświadczeniu 

wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i 

uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w pkt. 11. 

Akceptacja Zamawiającego musi być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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9.5. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Obowiązek ten uznany zostanie za dotrzymany, 

o ile  pod nieobecność Kierownika budowy zastąpi go osoba posiadająca stosowne 

upoważnienie zaakceptowana przez Zamawiającego. 

10. Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć wykonanie części prac 

podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami prac wskazanych w 

ofercie wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane. Przedkładany 

Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą powinien zawierać  wszelkie  dane 

identyfikujące potencjalnego podwykonawcę,.  

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.  

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 

3) gdy projekt umowy nie zawiera postanowień dotyczących:  

 wspólnego udzielenia zamówienia przez Lidera i Członków Konsorcjum [w przypadku, 

gdy umowę z Zamawiającym zawiera Konsorcjum], 

 zakresu robót, usług i dostaw przewidzianych do wykonania,  

 terminu realizacji robót,  

 wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót,  

 rozwiązania umowy z podwykonawcą, 

 solidarnej odpowiedzialności Lidera i Członków Konsorcjum za zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy za wykonane roboty [w przypadku, gdy umowę z 

Zamawiającym zawiera Konsorcjum]; postanowienia pkt. 15 i 16 stosuje się 

odpowiednio.  

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, podwykonawca i 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 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

6. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w 

formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.  

8. Przepisy ust. 2 - 7 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  
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9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane.  

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane.  

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

podwykonawcy.  

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 9. Zamawiający informuje o terminie 

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

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 9,  

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

15. Umowę z podwykonawcą Członkowie Konsorcjum zawierają wspólnie i z tego tytułu ponoszą 

wspólną odpowiedzialność lub umowę z podwykonawcą zawiera Lider Konsorcjum w imieniu 

Konsorcjum, o ile takie upoważnienie wynika wprost z Umowy Konsorcjum. 

16. Lider Konsorcjum i Członkowie Konsorcjum, solidarnie odpowiadają za dokonanie płatności na 

rzecz podwykonawcy za zrealizowane przez podwykonawcę roboty budowlane,  

[w przypadku, gdy umowę z Zamawiającym zawiera Konsorcjum].  

11. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 

11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej 

kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa  

w pkt. 11.1. nie później niż w terminie 14 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 

nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 

dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym 

możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy 

będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do przedłużenia Terminu wykonania przedmiotu Umowy.  
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11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt. 11.1., wymaga zatwierdzenia Zamawiającego i nie 

wymaga zmiany Umowy.    

11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót  

branżowych  fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  

11.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  

na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

11.6. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 

Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego 

Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

11.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt. 11.6., Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt. 11.1. i pkt. 11.2. 

12. Obsługa geodezyjna 

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z opracowanym Projektem budowlanym (na 

podstawie, którego uzyskano pozwolenie na budowę) wytyczenie w terenie wszystkich części 

robót.  

12.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 

12.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 

skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

12.5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 

nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

12.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 

przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

12.7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu 3 kopie map 

z inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 

podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy 

Kartograficznej. 

12.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej  

we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 
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13. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

13.1. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie  

z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien 

stanowić uszczegółowienie Wykazu Cen w zakresie umożliwiającym bezsporne określenie 

procentowego zaawansowania robót w zakresie poszczególnych Odcinków. Stopień 

uszczegółowienia i forma Harmonogramu rzeczowo-finansowego do uzgodnienia z 

Zamawiającym.   

13.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej  

i w edytowalnej wersji elektronicznej (sporządzonej przy zastosowaniu programu Microsoft 

Project lub Excel) w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram powinien być 

sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie 

poszczególnych etapów postępu w realizacji prac projektowych i robót budowlanych.  

13.3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego na Terenie budowy. 

13.4. W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca powinien uwzględnić przerwę  

w robotach wynikającą z okresu zimowego oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 

terminowość wykonania Umowy, zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie 

określonym w pkt. 3.1. 

13.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) opracowanie Dokumentacji projektowej, 

b) uzyskanie pozwolenia na budowę, 

c) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

Odcinków robót składających się na przedmiot Umowy, rozbicie ceny ofertowej za 

wykonanie poszczególnych Odcinków zgodnie z Wykazem Cen;    

d) rozruch instalacji technologicznej, 

e) opracowanie dokumentacji powykonawczej,  

f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,  

g) szacowanie przerobu w układzie miesięcznym. 

13.6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w pkt. 13.1., w ciągu 7 dni  od daty 

przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi  

ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w  PFU lub Umowie.  

13.7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - 

finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni od daty otrzymania 

zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

13.8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie określonym w pkt. 13.6 będzie uważane przez Strony za zatwierdzenie 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

13.9. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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13.10. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 

Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych Odcinków.    

13.11. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany 

Terminu wykonania przedmiotu Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. Takie 

zmiany do Harmonogramu wymagają jednak zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

13.12. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego,  

w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 

postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi 

Umową a złożenie  Harmonogramu zgodnego z wymaganiami określonymi Umową jest 

możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie 

określa zmiany dla Terminu wykonania przedmiotu Umowy a Zamawiający w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi 

do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego.  

13.13. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy zastępuje dotychczasowy, oznaczony jako 

bazowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wiążący dla Stron. 

13.14. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, PFU,  

w Ofercie lub w Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami 

Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie 

później niż w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

postanowienia Umowy. 

13.15. Jeżeli faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał Terminowi wykonania przedmiotu 

Umowy, Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym dla Odcinków lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie  

7 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Program naprawczy.  

13.16. Program naprawczy powinien opisywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez  

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych  

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas Odcinków robót  w terminach 

określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

13.17. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu wykonania 

przedmiotu Umowy  wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest 

uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie Terminu wykonania przedmiotu 

Umowy oraz odpowiednio Odcinków robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 

13.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie 

robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Projektem budowlanym (na podstawie 

którego uzyskano pozwolenie na budowę) lub pozwoleniem na budowę lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 

przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 
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Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z 

wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i Przedstawiciel 

Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z PFU lub z pozwoleniem na budowę. 

13.19. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.18, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu, o 

którym mowa w pkt. 3.1, o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu 

Kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót. 

14. Siła wyższa 

14.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi 

o tym na piśmie drugą Stronę.  

14.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

15. Procedury bezpieczeństwa 

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

15.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych nie 

później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

16. Ubezpieczenie Wykonawcy 

16.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień zawarcia Umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego 

ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania 

należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) Ubezpieczenie przedmiotu Umowy od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z 

sumą ubezpieczenia nie niższą niż Wynagrodzenie Wykonawcy brutto, o którym mowa w 

pkt. 27.1.1. niniejszej Umowy; 

b) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez 

osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 

w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 

szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 
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robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie 

niższą niż  5.000.000,00 zł;  

c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy roboty budowlane.  

16.2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 16.1. muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

16.3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt. 16.1. w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

16.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 

dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo, zgodnie ze swoim uznaniem, wstrzymać się z przekazaniem Terenu 

budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w 

zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę a także ma prawo wykupić Ubezpieczenie na 

koszt i ryzyko Wykonawcy.  

16.5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt. 16.1- 16.3, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 

umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

ubezpieczenia.  

16.6. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 

określonymi w pkt. 16.516.5 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 

ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w pkt. 16.516.5 Zamawiający w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w pkt. 

16.1-16.3, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej 

przez Wykonawcę.  

16.7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

17. Utrzymanie Terenu budowy 

17.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany 

do zagospodarowania Terenu budowy. 

17.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 

zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez 

osoby nieuprawnione, 

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot 

świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do 

dnia Odbioru końcowego,  

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 
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e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami, odbiorami oraz innych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

17.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Przedstawicielowi Zamawiającego i Inspektorom 

nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do Terenu budowy. 

17.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby 

nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

17.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w 

stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia  

pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz 

usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

17.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  

sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające 

z prowadzenia robót budowlanych.  

17.7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 

budowy najpóźniej do dnia zgłoszenia zakończenia robót odpowiednio do odbioru częściowego 

i odbioru końcowego robót. 

17.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt. 17.5, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do tych 

zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni 

roboczych skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić 

firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac 

obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

17.9. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska własnym staraniem i na swój koszt zezwolenie 

na zajęcie pasa drogowego oraz opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu, jeżeli wystąpi taka 

potrzeba. Koszt zajęcia pasa drogowego pokrywa Wykonawca.   

17.10. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może 

potrzebować do wykonania robót objętych Umową.  

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych 

źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne 

władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. 

Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania 

przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte ryczałtową Ceną brutto Oferty 

Wykonawcy. 

18. Organizacja ruchu  

18.1. Jeżeli będzie taka potrzeba, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów czasowej 

organizacji ruchu i wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z 

zatwierdzonym przez organ zarządzający drogą projektem czasowej organizacji ruchu oraz do 

jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 

18.2. Opracowanie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu winno być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
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zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 poz. 784) 

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 

prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w 

należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

19. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 

19.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 

obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w 

szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

19.2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 

naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów 

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub 

obiektów inżynierskich. 

19.3. Wykonawca nie będzie zakłócał bez potrzeby i umiarkowania: 

(a) wygody publicznej; ani 

(b) dostępu i użytkowania oraz zajmowania wszelkich dróg i przejść, niezależnie od tego czy 

są one publiczne czy w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich. 

19.4. Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich 

drogach publicznych (drogach, chodnikach, ścieżkach rowerowych i podobnych) używanych lub 

zajmowanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz winien uzyskać wszystkie 

niezbędne do tego celu plany i pozwolenia.  

19.5. Wykonawca ochroni Zamawiającego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, łącznie 

z kosztami sądowymi i opłatami, wynikającymi ze zbędnego lub nadmiernego zakłócania ruchu 

i powetuje mu poniesione koszty. 

19.6. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 

zabezpieczyć prawa posiadaczy nieruchomości i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy  

i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

19.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w mieniu 

Zamawiającego oraz osób trzecich oraz za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  

i innej powstałe w sąsiedztwie budowy spowodowane działalnością Wykonawcy. W przypadku 

wystąpienia takich szkód Wykonawca zobowiązuje się naprawić powstałe szkody lub 

zrekompensować właścicielowi uszkodzonego mienia koszt ich naprawy. Wszystkie powstałe 

z tego tytułu koszty obciążają Wykonawcę.   

19.8. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wnoszonymi przez 

posiadaczy nieruchomości i budynków sąsiadujących z Terenem budowy, uczestników ruchu 

drogowego, w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody  

i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tego tytułu. 

19.9. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi  

i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje. 
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19.10. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca wykona na 

swój koszt wykopy kontrolne, w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie 

może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, osób lub mienia. 

19.11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej 

i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 

własny koszt lub pokryje koszt ich naprawy. 

19.12. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 

instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych  

i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 

poczynionych z Zamawiającym. 

20. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

20.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, 

nieprzewidziane w PFU i OPZ jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym 

fakcie Zamawiającego.  

20.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o dostrzeganych 

lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ 

w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin wykonania przedmiotu 

Umowy.  

20.3. Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt. 20.1. lub przekazania 

informacji, której mowa w pkt. 20.2., Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu 

na Termin wykonania przedmiotu Umowy oraz przedstawi wycenę robót budowlanych 

wynikających z wystąpienia tych okoliczności. 

20.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące 

uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.  

20.5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w pkt. 20.1., które nie powstały z winy 

Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy 

skutkujące brakiem możliwości dotrzymania Terminu wykonania przedmiotu Umowy 

przewidzianych dla danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę 

dodatkowych kosztów, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia o przedłużenie Terminu 

wykonania przedmiotu Umowy i do zwrotu Kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych 

okoliczności. 

21. Wykopaliska archeologiczne 

21.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

21.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, 

aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem 

przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

21.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz właściwy organ państwowy o 

znaleziskach i wykona polecenia Zamawiającego dotyczące właściwego zabezpieczenia 

miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 
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21.4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Zamawiającego spowoduje konieczność 

poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy przysługuje 

zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego i 

uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania przedmiotu Umowy.  

22. Ochrona środowiska  

22.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie 

budowy i wokół Terenu budowy. 

22.2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy 

organ.   

22.3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed 

uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

22.4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 2020 r. poz. 992 797 

z późn. zm.). 

22.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 

regulujących gospodarkę odpadami. 

22.6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą 

być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów  

z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

23. Naprawa uszkodzeń 

23.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, 

z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  

23.2. Uszkodzenia w robotach lub Materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt. 23.1, 

Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność 

robót i materiałów z wymaganiami PFU, odpowiednimi normami, aprobatami i obowiązującymi 

przepisami prawa.  

23.3. Jeżeli uszkodzenia w Materiałach lub robotach, o których mowa w pkt. 23.2. powstały wskutek 

okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest 

uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonania 

przedmiotu Umowy co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia. 

23.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych 

do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, w 

tym za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności 

Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca.  
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24. Kontrola jakości 

24.1. W ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do zatwierdzenia Plan zapewnienia jakości. 

24.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy i Materiałów.  

24.3. Wszystkie Materiały i Urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia 

powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom 

określonym w PFU.  

24.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wnioski o zatwierdzenie Materiałów i Urządzeń (wnioski 

materiałowe) wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, 

atestów oraz deklaracji zgodności, kart katalogowych (dla urządzeń) na Materiały i Urządzenia 

użyte do wykonania Umowy.  

24.5. Materiały i Urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu 

Umowy powinny w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w PFU oraz wymaganiom zgodnym z obowiązującym 

Prawem,  

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach 

na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

Umowy.   

24.6. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów i Urządzeń określonej 

Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków 

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 

warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 

określonych Umową. 

24.7. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów i Urządzeń oraz 

robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi  

w odrębnych przepisach oraz w PFU. 

24.8. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia Materiałów i Urządzeń nie odpowiadających wymaganiom określonym w pkt. 

24.4. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań PFU lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  

24.9. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Zamawiającego 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu 

Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni, ma prawo zlecić powyższe czynności 

do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 

poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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24.10. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiający ustali, że jakość Materiałów lub 

Urządzeń nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 24.4, niezwłocznie zawiadomi o tym 

fakcie Wykonawcę.  

24.11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane 

Materiały lub Urządzenia do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, 

że ich jakość spełnia wymagania określone w pkt. 24.4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. 

24.12. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę 

lub Zamawiającego, na zasadach określonych w pkt. 24.19. 

24.13. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Zamawiającego 

Materiałów lub Urządzeń, które nie są zgodne z pkt. 24.4, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 

Materiałami / Urządzeniami. 

24.14. Materiały lub Urządzenia i roboty budowlane wskazane przez Zamawiającego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 

potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

24.15. Badania określone w PFU Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

24.16. Bieżące pomiary i badania Materiałów, Urządzeń oraz robót budowlanych powinny być 

prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiałów / Urządzeń lub na Terenie budowy. 

24.17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów, Urządzeń  i 

robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Zamawiającemu  wymagane próbki 

materiałów przed ich wykorzystaniem. 

24.18. Badania Materiałów lub Urządzeń mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy 

poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego 

placówce badawczej. 

24.19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 

wymagane w PFU, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub 

Terenem budowy dotyczących Materiałów, Urządzeń lub robót budowlanych, które budzą 

uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

24.20. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały, Urządzenia bądź roboty budowlane nie są zgodne 

z wymaganiami PFU oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty 

tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały, 

Urządzenia  bądź roboty są zgodne z wymaganiami PFU oraz odpowiednimi normami  

i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

25. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 

25.1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych niezgodnie  

z Umową lub ujawnienia Wad, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez 

Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym przez Zamawiającego, 

odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi 

Wykonawca. 

25.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 

koszt Wykonawcy. 
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25.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

25.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 25.1., 

Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

26. Odbiory robót budowlanych 

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

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 

zakryciu. 

26.2. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich 

zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Przedstawicielowi 

Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

26.3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

26.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 Dni robocze od 

daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

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

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

Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego odkryć lub 

wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 

poprzedni.  

26.6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany, między innymi w celu prowadzenia częściowych 

rozliczeń za wykonany Odcinek lub Odcinki lub ich części. 

26.7. Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru Odcinka poprzez odpowiedni wpis do Dziennika 

budowy.   

26.8. Odbiór Odcinka lub części Odcinka jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Przedstawiciela Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  

W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. Odbiór Odcinka lub części Odcinka zostanie przeprowadzony w 

terminie do 14 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Jeżeli w 

toku czynności odbioru częściowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

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

istotnych Wad lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 

Zamawiający może przerwać odbiór częściowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 

wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 

złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 

częściowego. W odbiorze częściowym, w którym odbiorowi podlega część Odcinka, określone 

zostanie procentowe zaawansowanie wykonanych prac w ramach Odcinka. 
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26.9. Z Odbioru częściowego Komisja sporządza protokół odbioru częściowego robót. Podpisany 

protokół odbioru częściowego robót wraz z rozliczeniem szczegółowym sporządzonym w 

oparciu o uszczegółowiony Wykaz Cen, są podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę 

określenia stopnia zaawansowania robót do rozliczenia częściowego i wystawienia faktury 

VAT. Protokół odbioru częściowego lub zatwierdzony raport Wykonawcy za okres 

rozrachunkowy, obejmujący ocenę stopnia zaawansowania robót, jest dokumentem 

potwierdzającym wykonanie Odcinka lub jego części na potrzeby dokonania płatności 

Wykonawcy, za wykonane roboty, nie stanowi natomiast dokumentu będącego podstawą do 

przejęcia Odcinka lub jego części od Wykonawcy. Wykonawca do czasu podpisania przez 

Strony protokołu odbioru końcowego pozostaje odpowiedzialny za całość przedmiotu 

zamówienia.    

26.10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy oraz wykonaniu obowiązków określonych 

w Umowie, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i 

potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

26.11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem i PFU próby, sprawdzenia i rozruchy, zawiadamiając o nich uprzednio 

Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 

przedstawicieli Zamawiającego w próbach, sprawdzeniach i rozruchach.  

26.12. Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego  

o planowanym terminie przeprowadzenia prób i rozruchu z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem. Próby końcowe będą wykonywane w sposób określony w PFU.    

26.13. Przeprowadzone próby nie oznaczają dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

26.14. Z przeprowadzonych prób i rozruchu zostanie sporządzony protokół, a informacja  

o prawidłowości rozruchu zostanie umieszczona w Dzienniku budowy. 

26.15. Próby końcowe w zakresie procesów technologicznych będą prowadzone do uzyskania 

Parametrów Gwarantowanych deklarowanych w Ofercie Wykonawcy oraz zgodnie  

z wymaganiami opisanymi w PFU.  

26.16. Koszty przeprowadzenia prób i rozruchu spoczywają na Wykonawcy.  

26.17. W celu dokonania odbioru końcowego, przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego, 

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu Operat powykonawczy (Operat kolaudacyjny) 

będący zbiorem dokumentów powykonawczych do odbiory końcowego zamierzenia pn. 

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec gm. Sochocin” składający 

się z następujących zbiorów, jednoznacznie oznakowanych i zatytułowanych.: 

I. Teczka nr 1. – „Zestawienie dokumentacji odbiorowej”. 

1) Strona tytułowa i Spis zawartości teczki. 

2) Kopia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z wszystkimi zawartymi 

aneksami. 

3) Kopia harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

4) Kopie umów Wykonawcy z Podwykonawcami wraz z wykazem podwykonawców i 

zawartymi z nimi umowami. 

5) Protokół przekazania Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej. 

6) Wykaz przekazanej dokumentacji odbiorowej.(skorowidz według zawartości teczek). 

7) Protokół odbioru dokumentacji odbiorowej.  

8) Wykaz przekazanej dokumentacji odbiorowej.(skorowidz według zawartości teczek). 
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II. Teczka nr 2. – „Zestawienie dokumentacji podstawowej”. 

1) Strona tytułowa i Spis zawartości teczki. 

2) Decyzje, zgłoszenia pozwolenia. 

3) Kopia protokół przekazanie „Placu budowy”. 

4) Oryginał Dziennika budowy. 

5) Oświadczenia: 

a) Oświadczenie Przedstawiciela Wykonawcy o zakończeniu i prawidłowym wykonaniu 

zamierzenia inwestycyjnego. 

b) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego. W przypadku zmian dokonanych 

w trakcie wykonywania robót, nieodbiegających istotnie od projektu budowlanego, 

przedmiotowe oświadczenie powinno być potwierdzone przez Głównego Projektanta 

i zawierać wykaz dokonanych zmian. 

c) Oświadczenie Kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego, o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, ulicy, drogi lub innej 

nieruchomości. Lub budynki, jeżeli z nich korzystał. 

d) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wbudowanych materiałów ze 

Specyfikacjami technicznymi oraz o posiadaniu przez nie odpowiednich aprobat, 

atestów i deklaracji zgodności. 

6) Inne dokumenty i opracowania wynikające z art. 57 Prawa budowlanego i innych 

powiązanych przepisów. 

7) Dokumenty, instrukcje, analizy, charakterystyki, opracowania i inne niewymienione,  

a wynikające z PFU i projektów. 

8) Protokoły: 

a) Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

b) Protokół Państwowej Straży Pożarnej. 

c) Protokoły Dozoru Technicznego urządzeń wymagających takiego odbioru. 

9) Protokoły badań i sprawdzeń, zgłoszenia: 

a) Protokół przekazania materiałów rozbiórkowych Zamawiającemu. 

b) Protokołu przeprowadzonych badań i próbi odbiorów robót branżowych, instalacji, 

systemów, sieci maszyn i urządzeń. I zagospodarowania terenu 

c) Instrukcje i protokoły z prób montażowych i rozruchów. 

d) Zgłoszenie zakończenia robót. 

e) Protokół odbioru zawierający wykaz wad i usterek. 

f) Protokóły odbiorów częściowych i robót zanikających. 

g) Protokołu utylizacji wszystkich odpadów budowlanych. Inne protokoły powstałe 

podczas realizacji robót. 

h) Protokół odbioru końcowego. 

10) Dokumentacja geodezyjna: 

a) Inwentaryzacja powykonawcza wraz ze sporządzoną w jej wyniku i zatwierdzoną 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną. Mapa powinna być opatrzona klauzulą 

potwierdzająca przyjęcie do Państwowego zasobu geodezyjnego . Dokumentacja 

powinna być sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia w tym 

zakresie. 

b) Informacja uprawnionego geodety o zgodności usytuowania obiektów budowlanych i 

uzbrojenia technicznego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od 

tego projektu zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego. 

c) Operaty geodezyjne. 

11) Książka obmiarów 
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III. Teczka nr 3. – „Zestawienie dokumentacji podstawowej”. 

1) Strona tytułowa i Spis zawartości teczki. 

2) Projekt budowlany, na podstawie którego uzyskano Pozwolenie na budowę,  

z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 

oddzielnie dla każdej z branż. 

3) Projekt powykonawczy, który należy rozumieć jako projekt wykonawczy z naniesionymi w 

kolorze wszystkimi zmianami, uzupełniony o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje 

itp.)związane z wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót, oddzielnie dla 

każdej z branż. 

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oddzielnie dla każdej z branż.. 

5) Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności: 

IV. Teczka nr 4. – „Dokumenty budowy”. 

1) Strona tytułowa i Spis zawartości teczki. 

2) Protokoły z narad budowy oraz notatki techniczne sporządzane w trakcie realizacji 

inwestycji. 

3) Wykaz zmian wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich 

uzasadnieniem na podstawie protokołów konieczności i poleceń Zamawiającego. 

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oddzielnie dla każdej z branż. 

5) Protokoły konieczności wraz ze wszystkimi załącznikami. 

6) Protokoły z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi załącznikami. 

7) Wnioski materiałowe wraz z załącznikami. Wykaz poleceń Zamawiającego i Inspektorów 

Nadzoru. 

8) Program zapewnienia jakości wraz z załącznikami. 

9) Spis wszystkich wystąpień Wykonawcy dotyczących zatwierdzeń materiałowych, zmian 

technologicznych lub inne zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru wraz załącznikami z 

podaniem numeru wystąpienia, datę, krótki opis czego dotyczy i odniesienia do 

określonej pozycji kosztorysu. 

10) Spis i wyniki badań „laboratorium” Wykonawcy zawierające nr porządkowy, wskazanie 

badanego elementu z odniesieniem do pozycji kosztorysowej. 

11) opinia technologiczna Wykonawcy opracowana na podstawie wyników wszystkich badań  

i pomiarów kontrolnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi i PFU. 

12) Dokumentacja fotograficzna z realizacji robót. 

V. Teczka nr 5. – „Dokumenty finansowe”. 

1) Strona tytułowa i Spis zawartości teczki. 

2) Kopie faktur Wykonawcy wraz ze spisem według miesięcy dokonywanych „sprzedaży” 

zawierającym nr faktury, datę wystawienia i jej ważności wraz z załącznikami:. 

3) Protokoły odbioru częściowego. 

4) Zastawieniem faktur na dzień dokonanego wystawienia. 

5) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych wobec Podwykonawców.. 

6) Oświadczenia Podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec Wykonawcy. 

7) Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem. 

VI. Teczka nr 6. – „instrukcje, zestawienia, tabele”. 

1) Strona tytułowa i Spis zawartości teczki. 

2) Instrukcja użytkowania obiektu. 

3) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. 

4) Instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, zainstalowanych urządzeń, sprzętu i armatury i 

wykonanych instalacji: 

d) Atesty i certyfikaty. 

e) Gwarancje producentów i Wykonawcy, 
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f) Dokumentacje techniczni – ruchowe. 

g) Instrukcje obsługi w języku polskim. 

h) Schematy instalacyjne, warunki i harmonogramy „serwisów”. 

5) Wykaz wykonanych robót oraz zmontowanych instalacji, maszyn i urządzeń, 

dostarczonego i zamontowanego sprzętu, armatury w takim podziale rzeczowym, aby 

możliwe było ustalenie kosztu poszczególnych obiektów inwentarzowych, zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków 

Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864) oraz podaniem nazw handlowych, typu, nr 

fabrycznego lub seryjnego producenta wraz z harmonogramem serwisowania. 

VII. Teczka nr 7. – „Świadectwo charakterystyki energetycznej” – jeżeli jest wymagane. 

1) Strona tytułowa i Spis zawartości teczki. 

2) Świadectwo charakterystyki energetycznej. 

VIII. Teczka nr 8. – „Gwarancja jakości”. 

1) Strona tytułowa i Spis zawartości teczki. 

2) Gwarancja jakości. 

IX. Teczka nr 9. – Propozycja klasyfikacji środków trwałych. 

Propozycja klasyfikacji środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie 

Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. 2016 poz. 1864) obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.   

lub obowiązującym w dniu wykonania klasyfikacji.  

X. Wymagania dodatkowe. 

1) Dokumentacja powykonawcza zostanie przygotowana i dostarczona do siedziby 

Zamawiającego w ….. egzemplarzach w formie wydruku i wersji elektronicznej (na 

płytach CD/DVD, pendrive) w 2 egzemplarzach. 

2) Wersja elektroniczna powinna być w formacie nieedytowalnym (np. w formacie .pdf) 

tożsama z wydrukiem  oraz w formacie edytowalnym (np. pliki .dwg, .doc lub. docx, .xls 

lub .xlsx) tożsamą z przekazanym wydrukiem. 

3) Wszystkie dokumentacje i dokumenty powinny być podpisane (podpisy w kolorze 

niebieskim) przez Kierownika Budowy i Głównego Projektanta oraz właściwych 

Inspektorów Nadzoru z odpowiednią adnotacją. 

26.18. Teczki należy układać w segregatory i kartony w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub 

zniszczenie dokumentacji, oddzielnie dla każdej z branż, zawierający komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek  i organów, protokoły odbiorów 

technicznych i odbiorów częściowych, protokół z przeprowadzonych prób i rozruchu, 

świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. 

26.19. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego  

i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może 

zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

26.20. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, 

przy udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

26.21. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie 28 dni licząc od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości robót do odbioru końcowego. Jeżeli w toku czynności odbioru 

końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są 
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gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia Wad istotnych, 

uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając 

Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i 

sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do 

wykonywania czynności odbioru końcowego.  

26.22. W trakcie odbioru końcowego w odniesieniu do zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin zostanie zweryfikowana poprawność 

działania zastosowanej technologii w porównaniu do postanowień PFU, w tym w 

szczególności w zakresie osiągnięcia parametrów ścieków oczyszczonych.  

26.23. Z odbioru końcowego komisja sporządza protokół odbioru końcowego. Podpisany protokół odbioru 

końcowego jest podstawą do sporządzenia Końcowego Rozliczenia stopnia zaawansowania 

robót, które po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT. 

26.24. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:  

a) co 12 miesięcy przez cały okres obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi licząc od 

miesiąca podpisania protokołu odbioru końcowego,  

b) na 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości. 

26.25. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad w 

określonym przez Zamawiającego terminie. 

26.26. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

26.27. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne 

lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

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

ryzyko Wykonawcy. 

26.28. Odbiór usunięcia Wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi potwierdzany jest protokołem 

odbioru usunięcia Wad. 

26.29. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

26.30. Z Odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

26.31. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o 

których mowa w pkt. 26.28, co skutkuje niemożliwością lub ograniczeniem użytkowania 

obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający 

przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres 

gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć stwierdzone Wady. 

26.32. Co roku, w okresie 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, będzie prowadzona 

ocena spełnienia i weryfikacja Parametrów gwarantowanych, określonych przez Wykonawcę 
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w Ofercie. Pierwsza weryfikacja Parametru gwarantowanego będzie przeprowadzona w 

terminie 1 roku od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  

26.33. W przypadku nieosiągnięcia parametru gwarantowanego, Wykonawca zobowiązany będzie do 

ustalenia i usunięcia przyczyn nieuzyskania go na poziomie gwarantowanym w Ofercie w 

terminie określonym przez Zamawiającego. W kolejnych latach utrzymania parametru 

gwarantowanego,  procedura opisana powyżej będzie powtarzana.  

27. Wynagrodzenie i warunki płatności 

27.1. Zasady ogólne 

27.1.1. Strony ustalają Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 

Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto …………………. zł (słownie: 

…….……………. złotych) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokości ……………………. zł 

(słownie: …………………… złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 

…………………. zł  (słownie: ……………….. złotych). 

27.1.2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. 

27.1.3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne zgodnie z Wykazem Cen:  

1. Pozycje Działu 1 Wykazu Cen  (Dokumentacja projektowa) podlegają rozliczeniu według 
następujących zasad:    

a) 80% wartości działu po zatwierdzeniu i odbiorze przez Zamawiającego projektów 
budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych.  

b) 20 % wartości działu po uzyskaniu ostatecznej decyzji - pozwolenie na budowę. 

2. Pozycje Działów od 2 do 12 oraz Działu 14  Wykazu Cen podlegają rozliczeniu 
procentowemu zgodnie z postępem robót i odbiorów częściowych po popisaniu 
stosownych Protokołów odbioru. Wartość robót wykonanych podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Rozliczenie robót następuje nie częściej niż raz na kwartał. 

3. Pozycja Działu 13 Wykazu Cen podlega rozliczeniu jako całość po uzyskaniu przez 
Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. 

27.1.4. Niezależnie od płatności realizowanych na podstawie protokołów odbioru częściowego 

Odcinka lub części Odcinka, o których mowa w pkt. 26.9, Zamawiający przewiduje płatności 

częściowe za wykonane roboty, płatne nie częściej niż raz na kwartał, na podstawie 

sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego raportów 

miesięcznych złożonych w okresie rozliczeniowym wraz z załączonym do raportów 

wstępnym rozliczeniem sporządzonym w oparciu o uszczegółowiony Wykaz Cen.  

27.1.5. Na podstawie wstępnie zatwierdzonych miesięcznych rozliczeń zaawansowania robót 

Wykonawca raz na kwartał przedstawi kwartalne zaawansowanie robót, którego 

zatwierdzenie przez Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT. 

27.1.6. Podpisanie protokołu odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę Końcowego Świadectwa Płatności. Zatwierdzenie przez Zamawiającego 

Końcowego Świadectwa Płatności stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

faktury VAT.  

27.1.7. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

27.1.8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z 

VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.  

27.1.9. Wynagrodzenie będzie wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, lub 
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odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub 

odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

27.1.10. W przypadku ujawnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w 

pkt.31.2 niniejszej Umowy lub zamiennych, o których mowa w pkt. 2.6 niniejszej Umowy, 

wynagrodzenie za takie roboty ustalone będzie na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu. W takim przypadku 

podstawą do wyceny robót są:  

(a) jeżeli dany rodzaj robót występuje w Wykazie Cen: wynagrodzenie  wyliczone  będzie  

przez ekstrapolację cen z Wykazu Cen (z uwzględnieniem części składowych dla 

danej pozycji robót), 

(b) jeżeli dany rodzaj robót nie występuje w Wykazie Cen podstawą do wyceny robót są:   

(i)   normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR i KNNR)  

(ii)  ceny materiałów, najmu sprzętu i robocizny, koszty pośrednie i zysk ustalone na 

poziomie nie przekraczającym poziomu średnich cen dla województwa 

mazowieckiego wg informacji Sekocenbudu za ostatni kwartał oraz faktur zakupu 

na materiały nie występujące w informacji Sekocenbudu.  

27.1.11. Kosztorys, o którym mowa w pkt. 27.1.9 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia rozpoczęciem tych robót, których kosztorys dotyczy. 

27.1.12. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 

wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt. 27.1.9, Zamawiający wprowadzi 

korektę kalkulacji, stosując zasady określone w pkt 27.1.9. 

27.2. Płatności 

27.2.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku 

na kwoty potwierdzone przez Zamawiającego w Rozliczeniu częściowym lub końcowym, 

zgodnie z Protokołami odbioru. 

27.2.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą VAT wystawioną na podstawie 

wystawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego Przejściowego lub 

Końcowego Zaawansowania robót, oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, 

których termin upłynął w okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.  

27.2.3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 

zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
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27.2.4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 27.5.3 dotyczy wyłączenie 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. 

27.2.5. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania.  

27.2.6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt. 27.2.5., 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty dokumentami, o których mowa w pkt. 27.2.5.  

27.2.7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt. 27.2.3., jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub 

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca 

nie złoży w trybie określonym w pkt. 27.2.5. uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia 

terminowi zapłaty. 

27.2.8. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

27.2.9. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, zgodnie z Wykazem Cen, będą 

wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w pkt. 27.2.1., 

przedstawione Zamawiającemu wraz z: 

a) z kwartalnym, odcinkowym lub Końcowym zatwierdzonym przez Zamawiającego 

zaawansowaniem robót, do którego będą załączone protokoły odbioru części robót 

wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego 

Odcinka lub jego części,  

b) oświadczeniem o pełnym zafakturowaniu lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami 

zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo z kopiami faktur VAT 

lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i 

usługi,  

c) oświadczeniem o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością wraz z 

kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej 

niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych 
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Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 

Podwykonawców, 

d) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót, 

lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze 

wymagalne, wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym 

zakresie.   

27.2.10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów,  

o których mowa w pkt. 27.2.9., Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia 

przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt. 27.2.9, nie skutkuje niedotrzymaniem 

przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

27.2.11. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami  

o płatność.  

27.2.12. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt. 27.2.5 

zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru 

robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 

wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co 

do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

27.2.13. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt. 27.2.5  i wykaże 

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w pkt. 

27.2.4,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

27.2.14. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt. 27.2.5  i potwierdzi 

zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt. 

27.2.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

27.2.15. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

27.2.16. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub 

Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  
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27.2.17. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej 

dokonanej płatności.  

27.2.18. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

27.2.19. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 

się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 

zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

27.2.20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 

do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z 

Umowy. W przypadku różnic pomiędzy wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie 

poszczególnych etapów Odcinka a wynagrodzeniem określonym Umową o 

podwykonawstwo Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną 

na podstawie wynagrodzenia określonego Umową o podwykonawstwo. 

27.2.21. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 

dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 

zafakturowaniu lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych 

zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości 

objętej płatnością końcową. 

27.3. Wierzytelności 

27.3.1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

27.3.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 

wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt. 27.3.1., występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

27.3.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt. 27.3.1. dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

27.3.4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

27.4. Zaliczki 

 Zamawiający nie przewiduje wypłacania Wykonawcy jakichkolwiek zaliczek niezależnie 

od ich przeznaczenia. 
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28. Prawa autorskie. 

28.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca 

przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich 

praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r2019r, poz. 1191 1231 z 

późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, niezbędnych do korzystania 

z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: Projekt budowlanym, Projekty 

wykonawcze, Specyfikacje, Dokumentacja powykonawcza, instrukcje, raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe 

przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz 

broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwane dalej utworami; 

bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do 

wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji 

wskazanych w pkt. 28.2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego 

własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które 

przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

28.2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

do utworów wchodzących w skład wyżej wymienionej dokumentacji lub jej części będzie mógł 

korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,  

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje  

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego, 

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, 

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

g) najem, dzierżawa, 

h) wielokrotne wykorzystywanie do dalszych opracowań i realizacji  , 

i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie  

części lub całości, opracowania, 

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

28.3. Postanowienia pkt. 28.1. i 28.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w 

skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonanych podczas wykonywania 

prac objętych tą dokumentacją. 

28.4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt. 28.2 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej 

i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 
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Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wymienione w pkt. 28.2 pola eksploatacji jest 

nieograniczone w zakresie terytorialnym i czasowym. 

28.5. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się, że powstrzyma się od wykonywania autorskich 

praw majątkowych do utworów przekazanych na podstawie niniejszej Umowy Zamawiającemu. 

28.6. W ramach Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oprogramowania 

komputerowego, które wymagane jest do prawidłowego korzystania z instalacji technologicznej 

zmodernizowanej  

i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin. Wykonawca 

udzieli Zamawiającemu bezterminowej, zbywalnej, niezastrzeżonej, niewyłącznej i wolnej od 

wad licencji, na podstawie której Zamawiający uprawniony jest do: 

a) korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, na nieograniczonej liczbie 

stanowisk (bez ograniczeń terytorialnych), z zastrzeżeniem pkt. (b),   

b) dokonywania zmian oprogramowania (niezbędnych i ograniczonych do celu przedmiotu 

Umowy oraz zakresu prowadzonej przez Zamawiającego działalności), w tym jego 

integracji, także przy pomocy osób trzecich (prawo do udzielenia sublicencji i zgody na 

dokonywanie zmian) oraz do korzystania z tak zmienionych wersji oprogramowania,    

c) żądania od dostawcy nieodpłatnego dostarczania i instalowania kolejnych aktualizacji 

oprogramowania standardowego, jeżeli dostawca stworzył w czasie trwania licencji takie 

aktualizacje.  

Licencja nie może zostać wypowiedziana przed upływem 30 lat od dnia jej udzielenia. 

Udzielenie licencji na powyższych warunkach następuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, 

o którym mowa w pkt. 28.1. powyżej. 

28.7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 

jeżeli naruszenie dotyczy utworów, o których mowa w pkt. 28.1 przekazanych Zamawiającemu 

przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych  

zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

28.8. Postanowienia w pkt. 28.7 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wystąpienia 

przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami związanymi 

z naruszeniem praw autorskich w stosunku do udzielonej przez Wykonawcę licencji, o której 

mowa w pkt. 28.6 powyżej.  

28.9. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w pkt. 28.1. oraz licencja, o której mowa w pkt. 28.6, nie zostaną 

przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą 

odstąpienia. 
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29. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

29.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na zasadach określonych w KC 

na okres liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego: 

a) 2 lata na Urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach przedmiotu Umowy 

b) 5 lat na obiekty budowlane wykonane w ramach przedmiotu Umowy;  

c) ………….. lata na trwałość i sprawność membrany zgodnie z ofertą Wykonawcy 

29.2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające  

z serwisowania zabudowanych urządzeń, instalacji, technologii i wyposażenia mające wpływ na 

trwałość gwarancji producenta. 

29.3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument Karty 

gwarancyjnej w dacie Odbioru końcowego. Karta gwarancyjna powinna być podpisana przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określonym w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Aktualne dokumenty, z 

których wynika upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy, oryginał pełnomocnictwa, lub 

notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia pełnomocnictwa winny być 

załączone do Karty gwarancyjnej. 

29.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 

powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 

krótszego niż 21 dni. 

29.5. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w Karcie 

gwarancyjnej. 

29.6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

30. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

30.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 

Pzp na kwotę równą 108% wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 27.1.1 Umowy. 

30.1* Wykonawca wniósł 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynoszącego 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 27.1.1 umowy. Pozostała część zabezpieczenia 

będzie tworzona przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub 

roboty budowlane. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym 

dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.   

[pkt. 1 lub 1* zostanie wykreślony w zależności od wyboru przez Wykonawcę sposobu 

wniesienia zabezpieczenia]  

30.2* Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione do połowy czasu realizacji 

przedmiotu Umowy. Brak pełnego zabezpieczenia w tej dacie jest równoważne z 

upoważnieniem Zamawiającego do uzupełnienie przez Zamawiającego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w jednej z form wskazanych 

w pkt. 23.4 SIWZ. 

30.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
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Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

30.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

30.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

30.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych 

lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

30.6. Kwota stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w 

terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego robót. 

30.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady, wynosząca 30% 

wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż  

w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za Wady budynku i budowli. 

30.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 

Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

30.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

30.10. Jeżeli nie zajdzie powód do skorzystania z zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt. 

30.6. i pkt. 30.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

30.11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie wskazanym w 

wezwaniu. 

30.12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności 

dotychczasowego Zabezpieczenia. 

30.13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt. 30.12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 

wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

30.14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia 

albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 
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31. Zmiana Umowy 

31.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku 

do treści Oferty w następujących okolicznościach i w następującym zakresie:   

1) rezygnacja z części pracy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których wykonanie 

danej cześci zamówienia będzie zbędne lub niemożliwe wraz ze związanym z tym 

obniżeniem Wynagrodzenia Wykonawcy,  

2) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania Terminu wykonania 

przedmiotu Umowy, co może skutkować przedłużeniem Terminu wykonania przedmiotu 

Umowy, 

3) zmiany polegające na rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezyganacja będzie niezbędna 

dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy wraz z obniżeniem Wynagrodzenia 

Wykonawcy o wartość niewykonanych robót,  

4) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy w następstwie Siły Wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,  

5) zmiana w zakresie technologii wykonania robót i/lub parametrów technicznych i/lub 

materiałów  i/lub sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, z możliwością zmiany 

Terminu wykonania przedmiotu Umowy i/lub  zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy,   

w następujących sytuacjach:    

a) wystąpiła niezgodność stanu istniejącego z PFU, 

b) przyjęte w PFU rozwiązania techniczne lub technologiczne,  w zakresie obiektów, 

sieci, instalacji, zagospodarowania terenu są niemożliwe do wykonania ze względu 

na rzeczywiste przeszkody lub nie gwarantują uzyskania parametrów 

technologicznych deklarowanych w Ofercie Wykonawcy,   

c) w sytuacji konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej 

przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w PFU, a wynikających ze stwierdzonych wad PFU 

lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotnych od 

przyjętych w PFU, w tym wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przedstawionych  

w dokumentacji geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego dla 

posadowienia fundamentów obiektów stanowiącej załącznik do PFU, rozpoznania 

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, lub napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie 

zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) wystąpiły zmiany stanu prawnego i/lub faktycznego, w oparciu o które przygotowano 

PFU, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na stwierdzone błędy w PFU, 

g) złożenia przez Wykonawcę propozycji zamiennych rozwiązań technologicznych i/lub 

materiałowych o tożsamej funkcjonalności, o udokumentowanej przewadze na 
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korzyść Zamawiającego w stosunku do wymagań minimalnych, postawionych  

w PFU, 

h) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

i) konieczności opracowania dodatkowych dokumentów wymaganych do uzyskania 

pozwolenia na budowę lub prowadzenia robót budowlanych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

j) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, 

k) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy jest skutkiem złożenia przez 

Zamawiającego zamówienia uzupełniającego, o którym jest mowa w art. 67 ust.1 

pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 31.2 

niniejszej Umowy; 

6) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy będąca konsekwencją wykonania robót 

zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu 

na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,  

7) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy i/lub sposobu realizacji zamówienia  

w sytuacji, gdy:  

a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji samorządowej i/lub państwowej lub Zamawiającego, 

które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

b) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

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

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

oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) wynika to z decyzji jednostek samorządowych lub zmian w obowiązujących przepisach 

prawa, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

10) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpi brak możliwości 

wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony 

organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

11) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wstrzymania wykonywania robót przez Inspektora nadzoru, zgodnie z zapisami pkt. 13.18 

Umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. 13.19 Umowy,  

12) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towaróa. i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, 

b) zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2017 2018 r. 

poz. 8472177), 
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c) zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

jeżeli zmiany, o których mowa w lit. od a) do c) będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, i Wykonawca wykaże, że zmiany te miały wpływ na wzrost 

kosztów wykonania zamówienia, 

13) zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędne dla sprawnej 

realizacji Umowy, w szczególności zmiany nazw, adresów, etc.,  

14) zmiana zakresu i finansowania zamówienia w związku z odmową lub ograniczeniem 

zakresu dofinansowania Projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej.  

31.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy,  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, 

gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: 

1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w Umowie. 

31.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty w sytuacji, gdy 

spełnione zostały łącznie następujące warunki:  

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

31.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty, niezależnie od 

zapisów pkt. 31.1, 31.2, 31.3, w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 15% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w pkt. 27.1.1 Umowy.   

31.5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami koniecznymi do wprowadzenia w wyniku 

zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub zmianami wytycznych 

dotyczących realizacji Projektu. 

31.6. O wprowadzenie zmian Umowy może wnioskować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca.    

31.7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do wnioskowania o wprowadzenie zmian 

Umowy, na podstawie pkt. 31.1 zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku 

dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

do wnioskowania o taką zmianę. 

31.8. Wniosek, o którym mowa w pkt. 31.7. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w 14 dni przed terminem koniecznym do rozpoczęcia wykonania tych prac.   
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31.9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia wnioskowanej zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz 

z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 31.7., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, 

w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt. 27.1.9.  

i informacji uzasadniających wniosek o  zmianę Umowy, stosownie do zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę wnioskowanej  zmiany.  

31.10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 31.7. Zamawiający jest uprawniony, bez 

dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt. 31.9.  

i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej 

żądanie zmiany.  

31.11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Zamawiającemu dokumentacji, o której 

mowa w pkt. 31.9. i przedłożenia na żądanie Zamawiającego jej kopii. 

31.12. W terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wprowadzenie zmiany, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy  lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. 

31.13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie 

pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności,. 

31.14. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji po jednej ze stron Umowy. 

32. Raporty   

32.1. Raporty miesięczne o postępie robót będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

otrzymanego od Zamawiającego oraz będą sporządzane i przedkładane Zamawiającemu  

w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej pocztą elektroniczną na 

adres Przedstawiciela Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca 

kalendarzowego realizacji Umowy. Pierwszy raport będzie sporządzony po pierwszym pełnym 

miesiącu kalendarzowym. Wzór raportu miesięcznego zostanie uzgodniony z Zamawiającym 

przed złożeniem pierwszego raportu.  

32.2. Raporty miesięczne będą sporządzane aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy realizację 

przedmiotu Umowy. 

32.3. Każdy raport miesięczny o postępie robót będzie zawierał w szczególności: 

a) charakterystykę przedmiotu zamówienia wraz z lokalizacją i zakresem rzeczowym, 

kluczowymi datami i terminem realizacji,  

b) dane dotyczące personelu i sprzętu Wykonawcy, 

c) informacje o zakresie i lokalizacji robót wykonanych w okresie sprawozdawczym, 

d) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu - wykonane na koniec okresu 

sprawozdawczego (narastająco) w porównaniu z wykonaniem do okresu 

sprawozdawczego, 

e) informacje dotyczącymi montażu i prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla robót 

realizowanych przez każdego Podwykonawcę, 
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f) zdarzenia i problemy zaistniałe w okresie objętym raportem,  

g) informacje dotyczące zagadnień BHP na terenie budowy, 

h) informacje dotyczące wszystkich wydarzeń lub okoliczności które mogłyby zagrażać 

ukończeniu robót w terminie zgodnym z zapisami Umowy, oraz kroki podjęte lub 

zamierzone dla pokonania opóźnień, 

i) informacje dotyczące wprowadzonych zmian w Umowie,  

j) informację o roszczeniach Zamawiającego i Wykonawcy w okresie sprawozdawczym, 

k) propozycję aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego z zastrzeżeniem 

postanowień  

pkt. 13, 

l) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa Materiałów i Urządzeń, 

m) kolorowe fotografie pokazujące postęp na Terenie Budowy dla każdego Odcinka robót oraz 

wszystkie kolizje, 

n) inne według wymagań Zamawiającego. 

32.4. Raport końcowy przekazany będzie Zamawiającemu łącznie z wnioskiem o dokonanie odbioru 

końcowego robót.    

32.5. Raport końcowy będzie zawierać oprócz elementów jak dla raportów miesięcznych o postępie 

robót dodatkowo:  

a) datę rozpoczęcia i zakończenia całości robót, 

b) zestawienie odebranych Odcinków z informacją o dacie podpisania wszystkich protokołów 

odbioru częściowego wraz z informacjami o dokonanych płatnościach,  

c) inne wg wymagań Zamawiającego. 

33. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

33.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 3 miesięcy od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy  

w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie wykona żądania Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 15 dni i 

pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót 

albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 

wykonania przedmiotu Umowy,  

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo 

pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

f) w razie konieczności: 

- 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy lub 
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- konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

33.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

33.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

33.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

34. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

34.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 15 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie w przypadku, gdy: 

a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 30 dni; 

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 

zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 60 dni od upływu terminu płatności 

wynikające z przedłożonego rachunku lub faktury VAT, z wyjątkiem uzasadnionych 

potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych lub 

dokonania bezpośredniej płatności Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub 

wpłaty do depozytu sądowego zgodnie z pkt. 27.2.5 b) i c) Umowy, 

c) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa 

dłużej niż 60 dni.  

34.2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

35. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od 

Umowy 

35.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie Dokumentacji projektowej lub robót, poza mającymi na 

celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

35.2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających Wraz z dokumentacją 

powykonawczą  wykonanych robót i inwentaryzacją robót, będących w trakcie realizacji W 

przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny. 
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35.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego 

dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub 

ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

35.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przed odebraniem przez Zamawiającego Dokumentacji 

projektowej, Zamawiający nie jest zobowiązany do odebrania Dokumentacji projektowej.  

35.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do 

dokonania w terminie 28 dni od dnia odstąpienia od Umowy, odbioru robót przerwanych  

i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

35.6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko.  

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

35.7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

36. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

36.1. W terminie 28 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na 

dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT lub 

rachunku.  

36.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

robót według stanu na dzień odstąpienia. 

36.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 

inne roszczenia odszkodowawcze. Zamawiający zapłaci jedynie za te wykonane roboty 

budowlane, które będą przydatne dla całości realizacji przedmiotu Umowy.   

36.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.  

36.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentacji powykonawczej robót wykonanych wraz 

z inwentaryzacją robót będących w trakcie realizacji, kosztem wykonania tych dokumentacji 

będzie obciążony Wykonawca. 

37. Kary umowne 

37.1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania przedmiotu Umowy w 

wysokości 0,1% Ceny ofertowej netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie 

pomiędzy Terminem wykonania przedmiotu Umowy a faktycznym dniem zakończenia 

realizacji przedmiotu Umowy, 

b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% Ceny ofertowej netto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń 

z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
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Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 500,00 złotych za każde dokonanie 

przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 złotych za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną 

kopię Umowy lub jej zmiany, 

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo   

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości  

500,00 złotych za każdy taki przypadek, 

g) za zwłokę w usunięciu Wady w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie określonym w 

Karcie gwarancyjnej w wysokości 0,1% Ceny ofertowej netto za wadliwy zakres za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

h) jeżeli trwałość i sprawność filtracyjna zastosowanych membran będzie krótsza niż 

gwarantowana przez  Wykonawcę w jego ofercie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  

karę w wysokości 5.000,00 zł za każdy miesiąc będący różnicą pomiędzy trwałością i 

sprawnością filtracyjną deklarowaną przez Wykonawcę w jego ofercie, a rzeczywistą 

ujawnioną w okresie gwarancji i rękojmi za każdą membranę niedotrzymującą Parametru 

Gwarantowanego. 

Kara umowna z tytułu niedotrzymania gwarantowanej trwałości i sprawności membran 

może być naliczana za każdy rok niedotrzymania tego Parametru począwszy od daty 

podpisania Protokołu końcowego do daty podpisania Protokołu odbioru ostatecznego. 

i) za zwłokę w przedłożeniu Harmonogramu rzeczowo – finansowego w stosunku do 

terminu przewidzianego w pkt. 13.1 powyżej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

zwłoki.  

j) za nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika budowy na Terenie budowy w trakcie 

wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy – 1000,00 zł za każdy 

dzień, z  zastrzeżeniem postanowień pkt.9.5 Umowy. 

37.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 10% Ceny ofertowej netto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od 

Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp. 

37.3. Limit kar umownych, z wyłączeniem pkt. 37.1 lit. h),  jakich Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi 30% 

Wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego  w pkt. 27.1.1. Umowy. 

37.4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt. 37.1. nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych przepisami KC.   

37.5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od 

dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

37.6. W przypadku naliczenia kary umownej, Strona zobowiązana jest do wezwania drugiej Strony do 

jej zapłaty wyznaczając w wezwaniu termin do jej zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary 

umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za 

każdy dzień opóźnienia. 
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37.7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

38. Procedury rozstrzygania sporów 

38.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 

rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego..  

38.2. W przypadku postępowania odwoławczego sprawy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

ZAMAWIAJĄCY:  

 

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

 

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

[podpisy osób upoważnionych] 

 

............................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

pieczęć Zamawiającego 

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

 

............................................................................ 

[podpisy osób upoważnionych] 

 

....................................................................... 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

pieczęć Wykonawcy 
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Wykaz Cen  

WYKAZ CEN 

Nr 
Odcinka 

(nr 
działu) 

Nazwa Odcinka/opis Odcinka 

Wynagrodzenie 
Wykonawcy 

netto 
[PLN] 

1 Dokumentacja projektowa, w tym: 0,00 

1.1 
 - projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do 
uzyskania pozwolenia na budowę, rozbiórkę i zgłoszenie remontu 

0,00 

  
 - uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego pozwolenia na budowę, 
rozbiórkę lub zgłoszenia remontu 

0,00 

1.2  - projekty wykonawcze, projekt technologiczny oczyszczalni ścieków. 0,00 

1.3 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 0,00 

2 Modernizacja sitopiaskownika, w tym: 0,00 

2.1  - roboty budowlane w części mechanicznego oczyszczania ścieków 0,00 

2.2 - urządzenia (kraty, sita i inne) 0,00 

2.3   - modernizacja piaskownika 0,00 

2.4 - roboty montażowe 0,00 

2.45 - roboty instalacyjne 0,00 

3 Wielofunkcyjny budynek, w tym: 0,00 

3.1 
 - roboty ziemne i przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne wraz z 
założeniem osnowy 

0,00 

3.2 - fundamenty 0,00 

3.3.   - konstrukcje 0,00 

3.4 - ściany w tym pokrycia malarskie, okładziny i izolacje termiczne 0,00 

3.5   - stolarka i ślusarka  0,00 

3.6 - konstrukcja i pokrycie dachu 0,00 

3.7 - podłoża i posadzki  0,00 

3.8  - bramy 0,00 

3.9 - ogrzewanie 0,00 

3.10 
- instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z urządzeniami 
sanitarnymi, punktami czerpalnymi i armaturą 

0,00 

3.11 - instalacje elektryczne i teletechniczne, oświetlenie   0,00 

3.12 

- Zbiorniki technologiczne, żelbetowe, z zabezpieczeniem 

przeciwwilgociowym i chemoodpornym, w tym retencyjny zbiornik 

wyrównawczy, ścieków, uwzględniający uśrednienie ścieków 

dowożonych oraz przejecie zwiększonej ilości ścieków podczas deszczy 

nawalnych, 

 

3.13 - wymagane próby i badania  0,00 
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Nr 
Odcinka 

(nr 
działu) 

Nazwa Odcinka/opis Odcinka 

Wynagrodzenie 
Wykonawcy 

netto 
[PLN] 

4 Wyposażenie technologiczne wielofunkcyjnego budynku, w tym:   0,00 

4.1 
- Zblokowane urządzenie do oczyszczania ścieków w oparciu o 
technologię membranową  

0,00 

4.2 
- instalacja mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego i 
sanitaryzacji (wapnowania) 

0,00 

4.3 - stacja filtracji powietrza złowonnego (filtr z wyposażeniem) 0,00 

4.4 - wymagane próby i badania  0,00 

5 Główna pompownia ścieków, w tym: 0,00 

5.1 
 - roboty ziemne i przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne wraz z 
założeniem osnowy 

0,00 

5.2 - fundamenty 0,00 

5.3  - konstrukcje 0,00 

5.4 - instalacje elektryczne i teletechniczne, oświetlenie   0,00 

5.5 - wymagane próby i badania  0,00 

6 Wyposażenie technologiczne głównej pompowni ścieków, w tym:   0,00 

6.1 - pompy szt. 2 wraz z orurowaniem i armaturą 0,00 

6.2 - instalacja do chemicznego czyszczenia membran 0,00 

6.3  - zbiornik ścieków oczyszczonych (permeatu) 0,00 

7 Stacja dmuchaw procesowych, w tym:   0,00 

7.1  - roboty budowlane i montażowe w budynku dmuchaw 0,00 

7.2 - dmuchawy szt. 3 wraz z instalacją rozruchową 0,00 

7.3 - instalacje elektryczne i teletechniczne, oświetlenie   0,00 

7.4 - wentylacja i układ chłodzenia dmuchaw 0,00 

8 Detektory stężenia gazów niebezpiecznych, w tym:   0,00 

8.1  - detektory gazów i system powiadamiania w budynku krat 0,00 

8.2 -  detektory gazów i system powiadamiania w budynku wielofunkcyjnym 0,00 

8.3 -detektory gazów i system powiadamiania w pompowni głównej 0,00 

9 Plac składowy osadu odwodnionego, w tym:   0,00 

9.1 
 - roboty ziemne i przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne wraz z 
założeniem osnowy 

0,00 

9.2 - fundamenty 0,00 

9.3  - podłoża, izolacje  0,00 

9.4 - zadaszenie wraz z konstrukcją nośna 0,00 

9.5  -  instalacje elektryczne i oświetlenie 0,00 

9.6 - inne niż wymienione powyżej w poz.. 9.1 - 9.5 0,00 
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Nr 
Odcinka 

(nr 
działu) 

Nazwa Odcinka/opis Odcinka 

Wynagrodzenie 
Wykonawcy 

netto 
[PLN] 

10 Sieci , w tym: 0,00 

10.1  - sieci wodociągowe 0,00 

10.2  - sieci kanalizacyjne oraz wód opadowych i roztopowych 0,00 

10.3  - sieć elektroenergetyczna (zasilanie obiektów) 0,00 

10.4 
- agregat prądotwórczy, wolnostojący z układem podtrzymania i 
przyłączeniowym na wypadek zaniku napięcia zasilania podstawowego 

0,00 

10.5 - sieć teletechniczna  0,00 

10.6  - sieć AKPiA i pozostałe instalacje niskoprądowe 0,00 

10.7 - wymagane próby i badania  0,00 

11 Rozruch, próby końcowe, próby eksploatacyjne i szkolenia, w tym: 0,00 

11.1 
 - próby eksploatacyjne, badania, rozruch instalacji technologicznej, aż do 
osiągnięcia wymaganych parametrów oczyszczania ścieków 

0,00 

11.2 
 - projekt rozruchu technologicznego zmodernizowanej oczyszczalni 
ścieków 

0,00 

11.3  - kontrola procesu, w tym analityczna, w trakcie rozruchu 0,00 

11.4  - szkolenia pracowników 0,00 

11.5 
- badania ścieków surowych i oczyszczonych po podpisaniu  protokołu 
odbioru (badania w okresie 3 miesięcy) 

0,00 

12 Zagospodarowanie terenu, w tym: 0,00 

12.1 
 - roboty ziemne i przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne wraz z 
założeniem osnowy 

0,00 

12.2 - jezdnie z kostki brukowej na podbudowie betonowej z  chudego betonu 0,00 

12.3 
- chodniki na podsypce cemenetowo-piaskowej z kostki brukowej 
betonowej z obrzeżami betonowymi  

0,00 

12.4 - zieleń w tym trawniki, drzewa i krzewy 0,00 

12.5 - oświetlenie terenu 0,00 

12.6 - instalacja monitoringu terenu  0,00 

12.7 - wymagane próby i badania 0,00 

13 Dokumentacja powykonawcza i pozwolenie na użytkowanie, w tym: 0,00 

13.1 

- dokumentacja powykonawcza wraz z wszystkim protokołami z prób i 
badań, specyfikacje techniczne oraz DTR zamontowanych urządzeń, 
karty katalogowe, atesty aprobaty techniczne zastosowanych materiałów 
i urządzeń 

0,00 

13.2  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,00 

13.3 
 - instrukcje, w tym: technologiczne, stanowiskowe, eksploatacyjne, 
obsługi i konserwacji urządzeń, BHP i inne w formie i treści uzgodnionych 
wcześniej z inwestorem  

0,00 
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Nr 
Odcinka 

(nr 
działu) 

Nazwa Odcinka/opis Odcinka 

Wynagrodzenie 
Wykonawcy 

netto 
[PLN] 

13.4 
- dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,  w 
tym uzyskanie certyfikatu (świadectwa) energetycznego dla 
wybudowanych budynków  

0,00 

13.5 
- uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie. 

0,00 

14 Inne koszty, w tym: 0,00 

14.1  - gwarancje 0,00 

14.2  - ubezpieczenia 0,00 

14.3 
- operat wodnoprawny  dla uzyskania pozwolenia wodno prawnego na 
zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika, w związku ze zmianą 
technologii oczyszczania ścieków 

0,00 

14.4 - opłaty administracyjne np. opłaty za zajęcie pasa drogowego  0,00 

14.5  - koszty oprogramowania i licencji 0,00 

Cena netto złotych 0,00 

Warunki płatności: 

1. Pozycje Działu 1 Wykazu Cen  (Dokumentacja projektowa) podlegają rozliczeniu według 
następujących zasad:    

a) 80% wartości działu po zatwierdzeniu i odbiorze przez Zamawiającego projektów 
budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych.  

b) 20 % wartości działu po uzyskaniu ostatecznej decyzji - pozwolenie na 
budowę.pozwolenia na budowę. 

2. Pozycje Działów od 2 do 13 oraz Działu 15 Wykazu Cen podlegają rozliczeniu 
procentowemu zgodnie z postępem robót i odbiorów częściowych po popisaniu 
stosownych Protokołów odbioru. Wartość robót wykonanych podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Rozliczenie robót następuje nie częściej niż raz na kwartał. 

3. Pozycja Działu 14 Wykazu Cen podlega rozliczeniu jako całość po uzyskaniu przez 
Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

 

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

[podpisy osób upoważnionych] 

............................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

 

pieczęć Zamawiającego 

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

............................................................................ 

[podpisy osób upoważnionych] 

....................................................................... 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

 

pieczęć Wykonawcy 
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Wzór gwarancji jakości - Karta Gwarancyjna   

 

KARTA GWARANCYJNA 

 (Gwarancja Jakości) 

 
 

Wykonawca Umowy, której przedmiotem jest Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  
                       w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin.  

Wykonawca: 

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

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

będący Gwarantem udziela gwarancji jakości 

Zamawiającemu:  

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Spółka z o.o. 

ul. Żeromskiego 21 

09-110 Sochocin 

będącemu uprawnionym z tytułu gwarancji.  

§ 1 
Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje: 

a) Roboty wykonane w ramach Umowy nr ………………… zawartej dnia ……………………. na 
realizację zamówienia pt.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Kondrajec  
gm. Sochocin” 

b) Roboty dodatkowe [jeżeli wystąpią] ……….. 

c) Roboty uzupełniające [jeżeli wystąpią] ………. 

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 
Przedmiot Umowy oraz roboty dodatkowe i uzupełniające, o których mowa w pkt. 1, w tym także 
za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2. 

3. Wykonawca gwarantuje, że jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika 

będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, 

poz.. 1311) i pozwoleniem wodno prawnym. 

4. Wykonawca gwarantuje, że przez 5 lat po upływie okresu gwarancji i rękojmi koszt wymiany 

pojedynczej membrany będzie niezmienny i wynosił netto (bez VAT) ………………………. zł/szt 

5. Okres gwarancji jakości wynosi: 

a) 2 lata liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na Materiały 
i Urządzenia; 
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b) 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na budynki i budowle wykonane 

w ramach przedmiotu Umowy. 

c) ………….. lata/lat na trwałość i sprawność membrany.  

6. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 
fizyczną, o której mowa w art. 556 §1 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 
uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca  
w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana, do żądania wymiany tej 
rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad. 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do:   

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 
usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 
przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną 
od wad. 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 
również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.  

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów 
gwarancyjnych, z udziałem Zamawiającego, które odbywać się będą co 12 miesięcy, licząc od 
miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji,  

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

3. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w 
ramach przeprowadzonego przeglądu.  

4. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół przeglądu 
gwarancyjnego,  
w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. W 
przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła 
Gwarantowi  jeden egzemplarz protokołu przeglądu gwarancyjnego.  

5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia ujawnionej wady 
w odpowiednim trybie:  

a) Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 

b) Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wad 
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W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 
niezwłocznie, zawiadomi na piśmie o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia 
ujawnionej wady w odpowiednim trybie; 

1) Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 

2) Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

§ 5 

Tryby usuwania wad 

1. Tryb zwykły 

Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty 
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia protokołu przeglądu 
gwarancyjnego (w przypadku nieobecności podczas przeglądu od daty otrzymania protokołu z 
przeglądu). Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania 
lub daty sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego. 

2. Tryb awaryjny 

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 
przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria 
zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania wezwania (drogą 
elektroniczną, faksem lub pisemnie), o którym mowa w § 4 lub sporządzenia protokołu przeglądu 
gwarancyjnego (tryb awaryjny).  

3. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionej wady w terminach 
określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady innemu 
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez utraty praw wynikających z gwarancji). Koszt 
usunięcia wady będzie pokryty z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku 
gdy przekroczy wysokość Zabezpieczenia, Wykonawca zostanie obciążony brakującą kwotą.  

4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru 
prac z usuwania wad, bez wad. 

§ 6 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Komunikacja za pomocą faksu i poczty elektronicznej będzie uważana za prowadzoną w formie 
pisemnej, o ile treść faksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w 
dniu wysłania faksu listu potwierdzającego treść faksu lub poczty elektronicznej. Data otrzymania 
tak potwierdzonego faksu będzie uważana za datę otrzymania pisma.  

3. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres;  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Spółka z o.o., ul. Żeromskiego 21, 09-110 
Sochocin,  

e-mail: biurogzk@sochocin.pl   

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.  

5. Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 20182019, poz. 19861843 z późn. zm.) 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, po 
dwa dla każdej ze stron.  

 

Przyjmujący Kartę Gwarancyjną  – 

ZAMAWIAJĄCY 

 

......................................................................... 

[podpisy i pieczątki osób upoważnionych] 

pieczęć  Zamawiającego 

Wystawiający kartę Gwarancyjną – 

WYKONAWCA 

 

......................................................................... 

[podpisy i pieczątki osób upoważnionych] 

pieczęć Wykonawcy 

 


