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Załącznik nr  8 do SWZ 
Projekt umowy  Nr TP/RB/4/2022                                                

 
zawarta w dniu ………………. r. w  Ciechanowie pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Ciechanowie,  
ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru 
Sądowego , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000127151, 
posiadającą NIP: 566-16-43-631, posiadającą Regon: 130355722 o wpłaconym w całości 
kapitale zakładowym wynoszącym 12.947.500 zł, BDO: 000030912 

reprezentowaną przez:  

1. Prezesa Zarządu – Mirosława Szymaoczyka  

zwaną dalej Zamawiającym a 

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

1. reprezentowaną  przez: 
……………………………………………………… 
zwanego dalej Wykonawcą. 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:   

„Zamknięcie i rekultywacja kwatery A na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w 
Woli Pawłowskiej”. 

 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p., Strony zawarły 
umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Zamknięcie i rekultywacja kwatery A na terenie 
Składowiska Odpadów Komunalnych w Woli Pawłowskiej”. 

  
zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 1 do SWZ oraz Opisem 
przedmiotu zamówienia, na warunkach wskazanych w ofercie wykonawcy z dnia  
………………….. r. stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

 
2. W zakresie umowy przewiduje się w szczególności: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2) Wykonanie prac, na podstawie powyższej dokumentacji projektowej będącej 
załącznikiem nr 1 do SWZ. 

3) Wykonanie prac wg Opisu przedmiotu zamówienia zawartego (OPZ) w SWZ. 
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3.  Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa i OPZ 
stanowiące załącznik do umowy. 

 
§ 2 

Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę 
1. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące czynności opisane w dokumentacji technicznej, których wykonanie 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. osoby wykonujące prace fizyczne przy realizacji 
robót budowlanych (w tym operatorów sprzętu, kierowców) i prace fizyczne 
instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, na cały okres realizacji 
umowy, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą 
wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalnośd 
gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyższy 
obowiązek zatrudnienia osób dotyczy także podwykonawców, z których pomocy 
Wykonawca skorzysta przy realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest, w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, do 
przedłożenia oświadczenia, że osoby (wraz z podaniem imion i nazwisk) wykonujące 
wyżej wymienione czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy. Ponadto, na żądanie Zamawiającego, w 
okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia w 
terminie 7 dni od dnia wezwania, stosownych dokumentów świadczących o tym, że 
osoby wykonujące czynności określone w ust. 1 są zatrudnione przez Wykonawcę 
(lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, w szczególności: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę 
c) poświadczonej za zgodnośd z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 dotyczy także Podwykonawców – Wykonawca jest 
zobowiązany zawrzed w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących określone w ust. 1 czynności. 

4. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania 
wykazu osób wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2. Wynikłe z tego 
opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane jako zwłoka z winy 
Wykonawcy. 

5. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do 
umowy(Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do 
wykonywania zamówienia do wiadomości Zamawiającego). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu 
wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności 
przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o 
którym mowa w ust. 2. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane 
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podad imię i nazwisko oraz pokazad dokument tożsamości podczas kontroli 
przeprowadzonej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych i okazania 
dowodu tożsamości umożliwiającego identyfikację osób wykonujących prace na placu 
budowy, Zamawiający wezwie kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania 
przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wezwie 
Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które 
odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego. W przypadku 
rażącego naruszenia przez Wykonawcę powyższych obowiązków, w tym 
oddelegowania osób do realizacji robót nie ujętych w wykazie Zamawiający 
zawiadomi o powyższym fakcie Powiatową Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca do każdej faktury musi złożyd oświadczenie o zatrudnieniu wszystkich 
osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 na podstawie umowy o pracę. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
a) oddelegowania do wykonania prac wskazanych w ust. 1 osób nie zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę – w wysokości 1.000,- zł za każdy stwierdzony przypadek 
(kara może byd nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający 
podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę) – dotyczy 
to także osób zatrudnionych przez Podwykonawcę. 

b) odmowy podania danych i okazania dowodu tożsamości umożliwiającego 
identyfikację wykonujących czynności wskazane w ust. 1 na zasadach określonych w 
ust. 6 w wysokości 200,- zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może byd nakładana 
wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez 
Wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym mowa w ust. 2) 

 
§ 3 

Termin wykonania zamówienia: 
Terminy realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy  wraz z uzyskaniem 
niezbędnych decyzji administracyjnych. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Za realizację przedmiotu zamówienia określonego w treści niniejszej umowy ustala się 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości : ………………… zł netto………………. zł brutto 
(słownie złotych: …………………………….złotych 00/100), podatek VAT(23%),  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za 
całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu umowy. W kwocie określonej w ust. 1 
uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich na warunkach określonych w § 8 
umowy, nadzór autorski oraz gwarancję jakości. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może byd 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

4. Podstawą wystawiania faktur będzie bezusterkowy, protokolarny odbiór częściowy 
przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej 
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 
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6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.  
7. Zamawiający zastosuje rozliczenie płatności z tytułu realizacji umowy za pośrednictwem 

mechanizmu podzielonej płatności. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres Zamawiającego wskazany w komparycji 
umowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym za dzieo 
dokonania płatności uznaje się dzieo uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

9. Wykonawca poda Zamawiającemu do zapłaty taki rachunek bankowy, który został przez 
Wykonawcę zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego jako firmowy rachunek 
rozliczeniowy i który będzie widniał w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 
(tzw. „biała lista podatników VAT”). Brak spełnienia tego warunku uprawnia 
Zamawiającego do wstrzymania zapłaty do czasu podania przez Wykonawcę rachunku 
bankowego spełniającego powyższe wymagania. 

10. Za termin zapłaty faktury uważany będzie dzieo złożenia polecenia przelewu środków 
przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

11. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
po dostarczeniu mu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych oraz oświadczeo podwykonawców potwierdzających zapłatę 
wszelkich należności w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. 

12. Zamawiający przewiduje następujący tryb płatności wynagrodzenia 
1) Faktury częściowe wystawiane będą za wykonane i ukooczone elementy robót 

budowlanych, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez 
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym, na podstawie 
podpisanego protokołu odbioru robót . 

13. Ostatnia faktura za wykonane roboty nie może byd mniejsza niż 10% wynagrodzenia  
brutto  określonego w  § 4 ust. 1 umowy. 

14. Dowody zapłaty o których mowa w ust. 11 powyżej należy dostarczyd Zamawiającemu w 
terminie nie później niż 3 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. 

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust. 11, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. W takim przypadku wysokośd 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia ulega obniżeniu o wartośd wypłaconą 
podwykonawcom. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. 
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18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Zamawiający jest zobowiązany zapłacid Podwykonawcy należne wynagrodzenie, o 
którym mowa w ust. 16, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnośd fakturą 
oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca 
nie zgłosi uwag i nie przedstawi dowodów wykazujących na niezasadnośd bezpośredniej 
zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 
należnych Podwykonawcy. 

21. Zapłata należnego Podwykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni 
kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego zasadności tej płatności 
przedstawionej przez Podwykonawcę. 

22. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót 
objętych przedmiotem Umowy z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy – 
Prawo zamówieo publicznych. 

23. W przypadku zlecenia na wniosek Zamawiającego wykonania robót zamiennych, wartośd 
robót ustalona zostanie w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez 
Wykonawcę w kosztorysie i harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

24. W przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w 
oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie i 
harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

25. Przy realizacji zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom, 
strony uwzględniają zapisy § 9 niniejszej umowy. 

 
§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, które nastąpi  w 
terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy na realizację zadania 
publicznego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4; 

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
5) Zamawiający zobowiązuje się dostarczyd w terminie uzgodnionym z Wykonawcą dane, o 

ile jest w ich posiadaniu, a ich brak wyłoni się w trakcie wykonywania umowy i których 
nie można było  przewidzied przed zawarciem umowy. 

 
§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego; 

2) uszczegółowienie i poprawienie na wniosek Zamawiającego, przedłożonego 
harmonogramu rzeczowo –finansowego ; 

3) bieżąca aktualizacja harmonogramu rzeczowo finansowego; 



6 

 

4) utrzymanie porządku oraz ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy od 
dnia przejęcia terenu budowy; 

5) zapewnienie warunków bezpieczeostwa, przestrzeganie przepisów BHP, ochrony 
środowiska oraz p.poż.; 

6) umieszczenie na Terenie budowy niezbędnych tablic informacyjnych oraz innych 
m.in. przekazanych przez Zamawiającego; 

7) odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy; 
8) wdrożenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych –

jeśli wymagane;  
9) wykorzystywanie wyłącznie materiałów i urządzeo posiadających odpowiednie 

dopuszczenie do stosowania i zapewniających sprawnośd eksploatacyjną 
wykonanego przedmiotu umowy; 

10) wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia 
muszą spełniad wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym 
w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane; 

11) przedłożenie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku 
realizacji przedmiotu umowy, atestów, certyfikatów, aprobat i innych 
dokumentów potwierdzających, że stosowane wyroby posiadają odpowiednie 
dopuszczenie do stosowania; 

12) zapewnienie zasilenia Terenu budowy w energię elektryczną oraz inne niezbędne 
media na czas realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie kosztów ich 
zakupu/zużycia; 

13) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót; 
14) wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy; 
15) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie trwania  robót, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego;  

16) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i wymagane prawem uprawnienia 
budowlane; 

17) zapewnienie na budowie obecności kierownika budowy; 
18) opracowanie planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia; 
19) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 
20) wykonanie robót wchodzących w skład przedmiotu umowy z własnych 

materiałów i przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w okresie 
trwania umowy; 

21) utrzymanie porządku na Terenie budowy w trakcie realizacji robót, a po 
zakooczeniu robót - usunięcie poza Teren budowy wszelkich urządzeo 
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego Terenu budowy czystego i 
nadającego się do użytkowania; 

22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku 
realizacji przedmiotu umowy – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 
poprzedniego; 

23) powstałe w trakcie wykonywania robót: 
a) ewentualne zanieczyszczenia i odpady muszą zostad zutylizowane zgodnie z 
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powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu stosownych 
dokumentów potwierdzających utylizację; 

24) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, w tym dokumentacji 
powykonawczej potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 
stosowanych materiałów i urządzeo w tym np. wyników oraz protokołów badao, 
sprawozdao i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy oraz 
materiałów określonych jako podstawa odbioru oraz płatności; 

25) umożliwienie wstępu na Teren budowy oraz udostępnienie danych i informacji 
związanych z realizacją umowy przedstawicielom określonych służb oraz 
organów, a także innym wskazanym przez Zamawiającego osobom,  

26) zabezpieczenie elementów środowiska podlegających ochronie. 
 

27) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, 
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosowad z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

28) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż i dozór     mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami; 

29) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.  

30) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeostwo wszelkich 
działao prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

31) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

32) Wykonawca zapozna się z lokalizacją i zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na 
terenie robót i w   jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

33) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 
stanie i porządku   oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

34)  Uporządkowanie terenu budowy po zakooczeniu robót, zaplecza budowy, jak 
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, nawierzchni utwardzonej lub instalacji; 

35)   Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie  
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koocowego 
kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze; 

36)  Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 
konieczny do ich usunięcia. 
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37)  Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryd w pełnej wysokości. 

38)  Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania 
umowy do czasu odbioru koocowego obejmującą: 

a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
z tytułu prowadzonej działalności, wobec powierzonego mienia i mienia osób 
trzecich oraz od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN.  

b) Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu kopie ww. polisy  ubezpieczeniowej 
 

39) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyd: 
a. harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany w porozumieniu                        

z Zamawiającym, określający terminy oraz koszty realizacji poszczególnych 
etapów prac nie później niż w dniu podpisania umowy, jak również jego 
aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, od dnia 
otrzymania takiego żądania. Jeżeli przedstawiony Harmonogram rzeczowo-
finansowy lub jego aktualizacja nie będą odpowiadały wymogom 
Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich 
zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy 
wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomid 
Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wskazao,             
z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska. Powiadomienie,           
o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku 
uwzględnienia zmian wskazanych przez Zamawiającego. 

b. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób wyznaczonych (wskazanych  
w ofercie) do realizacji zamówienia.  

c. bilans niezbędnych materiałów do rekultywacji  wynikający z pomiarów 
geodezyjnych. 

d. kosztorys 
 

40) Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąd 
na jakośd robót lub termin zakooczenia robót.    

41) Wykonawca zobowiązany jest zapewnid wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

42) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyd do kierowania robotami osoby   wskazane 
w Ofercie Wykonawcy. 

43) Zmiana którejkolwiek z osób, wyznaczonych do realizacji zadania ( kierowników) w 
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byd uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie 
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniad warunki 
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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44) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w pkt 43 winna byd potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej 
umowy. 

45) Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 
46) Kierownik budowy działad będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 
47) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione 

służby geodezyjne w tym do wykonania dokumentacji powykonawczej 
uwzględniającej m.in. system odgazowania i dostarczenie jej Zamawiającemu w 
terminie  najpóźniej do dnia rozpoczęcia odbioru koocowego. 

48) Zamawiający w dniu przekazania placu budowy wskaże punkty poboru energii 
elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz 
koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca na podstawie faktury  wystawionej 
przez Zamawiającego.  

49) Elementy z rozbiórki i demontażu Wykonawca zobowiązany jest na wniosek 
Zamawiającego protokolarnie przekazad i zeskładowad w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego na terenie zakładu. 

50) Wykonawca, kierownik budowy oraz kierownicy robót (w zależności  
od zaawansowania prac) zobowiązani są uczestniczyd w cotygodniowych naradach 
koordynacyjno-technicznych. Narady będą odbywad się na terenie budowy, w biurze 
Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiającego – zgodnie z decyzją Zamawiającego.  
W spotkaniach będą brali również udział inspektorzy nadzoru inwestorskiego,  
zespół ds. wdrożenia i realizacji projektu oraz przedstawiciele PUK Sp. z o.o. w 
Ciechanowie. Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego sporządzał będzie 
protokół i przedstawiał do podpisu uczestnikom spotkania bezpośrednio po jego 
zakooczeniu.  

51) Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia i utrzymania na własny koszt zaplecza 
budowy oraz do zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt właściwych 
warunków socjalnych dla pracowników. 

52) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli 
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
zobowiązany będzie na jego żądanie do odkrycia robót, a następnie przywrócenia do 
stanu poprzedniego na swój koszt, 

53) Wykonawca we własnym zakresie ponosi odpowiedzialnośd za swoje składniki 
majątkowe znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

54) Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyd w corocznych przeglądach gwarancyjnych 
po uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego. Z czynności 
przeglądów w okresie gwarancji sporządzony zostanie protokół, który będzie 
zawierad ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz 
termin na ich usunięcie.  

55) 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. 

56) Zatrudnienie personelu w zakresie wynikającym z warunków przetargu (zamówienia 
o udzielenie zamówienia publicznego) na podstawie umowy o pracę oraz 
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respektowanie obowiązków z tym związanych i wynikających ze szczegółowych 
postanowieo niniejszej umowy. 

57)    Wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. 
2. Strony zobowiązują się wykonywad umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, treścią i celem umowy. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie 

realizacji umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i 
materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego 
statusu prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie 
postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach 
adresu. 

5. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomid niezwłocznie drugą 
Stronę. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej 
na poprzednio wskazany adres za doręczoną. 

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z 
interpretacji lub w związku z wykonywaniem umowy, podejmą w dobrej wierze 
negocjacje w celu porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli 
negocjacje nie doprowadzą do rozwiązania sporu w terminie 30 dni kalendarzowych 
od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddają 
rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. Postanowienie dotyczące właściwości miejscowej sądu pozostaje 
skuteczne także na wypadek odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

7. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą, nie jest 
uprawniona do składania oświadczeo woli w imieniu Zamawiającego. 

8.  Zmiana osób uprawnionych do kontaktu, wskazanych, nie  powoduje konieczności 
zmiany treści umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne 
poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą 
otrzymania przez drugą Stronę pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela. 

9. Wszelkie zmiany osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 
umowy w stosunku do osób wskazanych w ofercie są możliwe jedynie za uprzednią 
pisemną zgodą Zamawiającego wyłącznie w przypadku zdarzeo losowych, których nie 
można było wcześniej przewidzied przy dochowaniu należytej staranności, a w 
szczególności długotrwałej choroby, długotrwałej niezdolności do pracy. Nowa osoba 
dedykowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy musi spełniad 
warunki określone w SWZ w zakresie potencjału kadrowego Wykonawcy. 

 
§ 7 

Procedura odbioru prac 
1. Roboty budowlane 

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

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór, instalacji i urządzeo technicznych, 
c) odbiór ostateczny (koocowy), 
d) odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji i rękojmi 
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2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe, 
dokonywane będą przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
użytkownika obiektu. Wykonawca winien zgłaszad gotowośd do odbiorów, o których 
mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3) Odbiorów częściowych dokonuje się za wykonanie robót określonych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym na warunkach określonych poniżej: 
a) Wykonawca, przed częściowym odbiorem robót, zobowiązany jest do 

przeprowadzenia  przewidzianych w przepisach: prób i sprawdzeo powierzonych 
do wykonania robót oraz do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 
gotowości do częściowego odbioru robót. 

b)  Po osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego Wykonawca obowiązany jest 
zawiadomid Zamawiającego na piśmie po uprzednim odnotowaniu tej gotowości 
w dzienniku budowy. 

c)   Zamawiający przystąpi do czynności odbioru nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia  zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

d)  Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru częściowego robót przy 
udziale przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru 
inwestorskiego i przedstawiciela/li  Wykonawcy. 

 
2. Odbiór koocowy 

1)  Odbioru koocowego dokonuje się po całkowitym zakooczeniu wszystkich robót 
składających się na przedmiot umowy. 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowośd do odbioru koocowego 
3) Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru koocowego, będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 
przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru koocowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
a) Dziennik budowy, 
b) Dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w dwóch 

egzemplarzach, 
c) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeo, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami, 

d) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 
ostemplowane przez Kierownika budowy). 

5) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru koocowego w terminie 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru koocowego. 

6) Najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru koocowego Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyd Zamawiającemu następujące dokumenty: 
a) Inwentaryzację powykonawczą 
b) dokumentację niezbędną do odbioru koocowego dla: Paostwowej Inspekcji 

Sanitarnej, Paostwowej Straży Pożarnej i innych niezbędnych do instytucji  
c) uzyska niezbędne decyzje administracyjne 
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7) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego i koocowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego 
odbioru. 

8) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek w przedmiocie umowy, 
w tym błędów i braków w dokumentacji powykonawczej, Zamawiający może 
odmówid odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

9) W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze koocowym, w okresie gwarancji lub  przy przeglądzie 
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 
§ 8 

Prawa autorskie 
1) Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa majątkowe i prawa pokrewne  

do przedmiotu zamówienia. 
2) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, przenosi na 

Zamawiającego, bezwarunkowo i bez ograniczeo, autorskie prawa majątkowe do 
wszelkich utworów powstałych w toku realizacji umowy w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2021 poz. 
1062 ze zm.) obowiązujących w dniu zawarcia umowy.  

3)  Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeo, z dniem 
przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej lub jej fragmentu, stanowiących 
przedmiot odbioru częściowego lub koocowego, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, 
elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, 
włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, CD-ROM, 
DVD, papier; 

b) zwielokrotnienia utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, 
cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym 
nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, 
CD-ROM, DVD, papier; 

c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono 
– wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy; 

d) wprowadzenia utworów lub poszczególnych elementów do pamięci 
komputera i sieci wewnętrznych typu Internet, jak również przesyłania 
utworu w ramach wyżej wymienionej sieci; 

e) upubliczniania utworów w formie elektronicznej; 
f) wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji; 
g) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów; 
h) łączenie fragmentów z innymi utworami; 
i) dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, 

aktualizacje, wykorzystywanie utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia 
innych utworów. 

4) Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których 
mowa w pkt. 2) wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz 
prawem wykonywania autorskich praw zależnych. 
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5) Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do 
miejsca i czasu. 

6) Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na 
Zamawiającego własnośd nośników, na których utrwalono utwory. 

7) Wykonawca oświadcza, iż wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek 
prawami osób trzecich, a w szczególności korzystanie z tych utworów przez 
Zamawiającego nie będzie naruszało praw własności intelektualnej, w tym praw 
autorskich osób trzecich. 

8) Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne 
wykonanego przedmiotu umowy, a w szczególności za roszczenia osób trzecich 
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej. 

9) W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z 
tytułu praw autorskich lub innych, odpowiedzialnośd z tego tytułu ponosi Wykonawca, 
który zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od 
Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 

 
§9 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzed każdą umowę o podwykonawstwo w ramach inwestycji 
będącej przedmiotem niniejszej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyd zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. W przypadku umów o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo termin zapłaty należnego 
wynagrodzenia nie może byd dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. 

2. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeo do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodnośd z oryginałem kopię 
każdej zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni, od dnia jej zawarcia. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia 
Zamawiającemu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy wykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodnośd z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w dokumentach zamówienia (wskazany limit procentowy odnosi się do 
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wszystkich umów o podwykonawstwo zawartych z jednym podmiotem - 
podwykonawcą). 

6. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 5 nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
sumarycznej wartości większej niż 50.000 złotych brutto – zawartych z jednym 
podmiotem (podwykonawcą). 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodnośd z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodnośd z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest zobowiązany umożliwid 
wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminach zgłaszania uwag nie krótszych niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 
uwagach nie można powoływad się na potrącenie roszczeo wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonad bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadnośd takiej zapłaty ,albo 
2) złożyd do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatnośd się należy, albo 

3) dokonad bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadnośd 
takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

13. Koniecznośd wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub koniecznośd dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5 % wartości umowy może stanowid podstawę do odstąpienia od umowy. 

14. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z 
dn. 23kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 
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16. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
załączyd do przekładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku 
kopii Umowy o podwykonawstwa - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 
§ 10 

Waloryzacja  

1. Strony stosownie do art. 439 ustawy Pzp zobowiązują się do zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w 
formie pisemnego aneksu w przypadku, gdy wysokośd wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w rozliczeniu okresowym ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen 
produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego i opublikowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) o co 
najmniej 10 %. 

2.   Zmiana wynagrodzenia nie może nastąpid w pierwszych 6 miesiącach od zawarcia 
umowy.  

3.   W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w pkt 1 lub zmiany podmiotu, który 
urzędowo go ustała, mechanizm, o którym mowa w pkt 1 stosuje się odpowiednio do 
wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi 
dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.  

4. Waloryzacja nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował 
roboty w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo–finansowym. 

5. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 
kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

6. W celu zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 
Wykonawca wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, wraz z wykazaniem, że zmiana cen materiałów lub kosztów 
wpływa na koszt wykonania zamówienia oraz wyliczeniem całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy. 

7. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę wniosku, o którym 
mowa w ust. 6, Zamawiający przekaże informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek 
oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie 
albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
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1) przedmiotem umowy są roboty budowlane; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

9.  Maksymalna wartośd zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowieo o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
nie może przekroczyd 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy w całym okresie trwania 
umowy. 

10.  Postanowieo umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 
limitu, o którym mowa w pkt 9. 

11.  W wypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 
potwierdzona zostanie zawarciem Aneksu do Umowy i obowiązywad będzie od daty 
wskazanej w zawartym Aneksie, obejmując wyłącznie usługę w części niezrealizowanej 
w okresie wskazanym w Aneksie. 

 
 

§11 
Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w zakooczeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzieo 
zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru 
koocowego, a nie usuniętych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w 
wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzieo 
zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –w 
wysokości 400 zł brutto za każdy dzieo zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 30% wynagrodzenia brutto całego zadania, określonego w § 4 ust. 1. 
Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeo z tytułu rękojmi i 
gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

5) za nieprzedłożenie w wymaganym Umową terminie do zaakceptowania projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

6) za nieprzedłożenie w wymaganym Umową terminie poświadczonej za zgodnośd z 
oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 
1.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

7) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 
Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego Podwykonawca, czy też dalszy Podwykonawca skierowany do ich 
wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, 



17 

 

8) w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub  
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, 

9) w wysokości 100 zł za każdy dzieo zwłoki z tytułu braku zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 
15 ust. 1 pkt. 1 lit b), w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
należnego dla danego podwykonawcy przed zmianą za każdy dzieo braku zapłaty 
lub nieterminowej zapłaty w terminie określonym w umowie. 

11) za brak obecności kierownika budowy lub/i robót na spotkaniu o którym mowa w 
§6 ust.1 pkt. 50 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 złotych za każdą 
stwierdzoną nieobecnośd. 

12) za zwłokę w wykonaniu obowiązku przekazania lub aktualizacji Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 39 
lit. a) Umowy - karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 4 ust. 1. Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki, przy 
czym Zamawiający naliczad będzie karę umowną nie dłużej niż do dnia 
przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy Harmonogramu rzeczowo- 
finansowego. Jeśli zwłoka przekroczy 7 dni Zamawiający ma prawo samodzielnie i 
jednostronnie uzupełnid taki Harmonogram, który staje się wiążący dla 
Wykonawcy od momentu jego przekazani Wykonawcy. 
 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na 
podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych. 

b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru robót zgłoszonych do odbioru 
przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 0,03% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o 
ile wartośd faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokośd kar umownych. 

4. Łączna maksymalna wysokośd kar umownych, których Zamawiający może dochodzid od 
Wykonawcy nie może przekroczyd 40% wysokości całkowitego wynagrodzenia za 
przedmiot umowy. 

5. Kary umowne Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury, wystawionej przez 
Wykonawcę lub zwróci się ze stosownym wezwaniem do zapłaty. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązao 
umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych wykonawca ponosi 
odpowiedzialnośd odszkodowawczą na zasadach ogólnych. 

 
§ 12 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni – w terminie 14 dni od dnia 
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powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 20- dniowego terminu przerwy 
w realizacji umowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub jeśli zdaniem 
Zamawiającego roboty nie są wykonywane z należytą starannością lub nie rokują ich 
ukooczenia - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o 
nierozpoczęciu robót budowlanych lub ich niewłaściwym wykonywaniu, 

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpid nie później niż w ciągu 30 
dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. W takim wypadku 
Wykonawca może żądad jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy; 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
niniejszą umową, dokumentacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego – w 
terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności. 

2. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony 
obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

3) W terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzieo 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowid będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 
od Wykonawcy terenu robót w terminie 20 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 
umową Zamawiający może wezwad go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 
wyznaczyd mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może od umowy odstąpid, powierzyd poprawienie lub dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno byd sporządzone w formie pisemnej oraz zawierad 
uzasadnienie. 

 
§ 13 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne 
prace wykonane, użyte materiały w ramach Przedmiotu Umowy, jak również wykonanej 
w ramach Przedmiotu Umowy dokumentacji. 

2. Okres gwarancji i rękojmi za Wady Przedmiotu Umowy ustala się na 36 miesięcy od daty 
Odbioru koocowego Przedmiotu Umowy. 
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3. Do rękojmi zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym 
przepisy Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

4.  Zamawiający ma możliwośd wykonywania uprawnieo z gwarancji niezależnie od 
uprawnieo z uprawnieo z rękojmi. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot 
Umowy ma Wady lub Usterki zmniejszające jego wartośd lub użytecznośd ze względu na 
cel określony w Umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany 
Przedmiot Umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadad 
powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za Wady i Usterki Przedmiotu Umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za Wady i Usterki powstałe po 
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru. 

7. Wykonawca może uwolnid się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady i Usterki, 
które powstały wskutek wykonania Przedmiotu Umowy według wskazówek 
Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca 
uprzedzi na piśmie Zamawiającego o grożącym niebezpieczeostwie Wad i Usterek. 

8. Wykonawca nie może uwolnid się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady i Usterki 
powstałe wskutek rozwiązao, których wprowadzenia zażądał oraz za Wady i Usterki 
wykonanego Przedmiotu Umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu 
lub rozwiązania technicznego. 

9. Wykonawca - w ramach rękojmi lub gwarancji - zobowiązany jest zapewnid  serwis 
gwarancyjny  z czasem reakcji, przybycia i przystąpienia do usunięcia usterek Wykonawcy 
lub przedstawiciela serwisu Wykonawcy w czasie maksymalnym 48 godzin liczonych od 
momentu zgłoszenia awarii 48 h z zapewnieniem obsługi polskojęzycznej na wszystkich 
etapach procedury serwisowej, zarówno Wykonawcy, jak również serwisu 
podwykonawców i dostawców poszczególnych urządzeo czy instalacji. W przypadku 
zgłoszenia wady lub usterki uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub 
powodującej zagrożenie bezpieczeostwa ludzi i mienia, Wykonawca – w ramach rękojmi 
lub gwarancji – zobowiązany jest do usunięcia wady lub usterki niezwłocznie – nie później 
niż 2 dni od daty zawiadomienia. Pozostałe wady i usterki nie skutkujące zagrożeniem, jak 
w zdaniu pierwszym, i niewykluczające eksploatacji Przedmiotu Gwarancji Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W 
przypadku niewskazania terminu na usunięcie wady lub usterki Wykonawca zobowiązany 
jest do jej usunięcia w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez podmiot 
uprawniony z Gwarancji. 
 

10. W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest obowiązany do 
nieodpłatnego usuwania Usterek i Wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy 
wolnej od Wad lub Usterek, jeżeli Wady lub Usterki te ujawnią się przed upływem terminu 
określonego w ust. 2. Zamawiający może dochodzid roszczeo z tytułu gwarancji jakości 
także po tym terminie, jeżeli reklamował Wadę lub Usterkę przed jego upływem. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 
wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecid usunięcie 
Wad lub Usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 
Wad i/lub Usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy, a jeżeli zabezpieczenie nie zostało 
wniesione Wykonawca zobowiązany będzie do zwrócenia Zamawiającemu, w terminie do 
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5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, wszystkich 
udokumentowanych kosztów związanych z zastępczym usuwaniem Wad lub Usterek. 

12. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do 
uczestniczenia w wykonywaniu robót lub innych pac, które - za zgodą Zamawiającego - 
będą prowadzone przez inne podmioty, na terenie objętym gwarancją rozumianym jako 
teren, na którym prowadzone były roboty budowlane (w szczególności teren budowy) 
oraz wszelkie inne prace wykonane w ramach Przedmiotu Umowy, lub bezpośrednio do 
tego terenu przylegającym. 

13. Wykonawca nie może uwolnid się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i 
rękojmi za Wady lub Usterki powstałe wskutek braku bądź niewłaściwego nadzorowania 
robót prowadzonych przez podmioty trzecie, o którym mowa w ust. 11. 

14. O wykryciu Wady lub Usterki w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest 
zawiadomid Wykonawcę telefoniczne, faxem, lub pisemnie – zgodnie z danymi 
wskazanym przez Wykonawcę.  

15. Zamawiający może dochodzid roszczeo z tytułu rękojmi także po okresie określonym w 
ust. 2, jeżeli zgłosił Wadę lub Usterkę przed upływem tego okresu. 

16. Wystąpienie tej samej Wady lub Usterki po raz drugi uprawnia Zamawiającego do żądania 
wymiany danej części Przedmiotu Umowy na rzecz nową, wolną od Wad. 

17. W przypadku wymiany części Przedmiotu Umowy na wolną od Wad, albo wykonanie 
istotnych napraw w Przedmiocie Umowy lub jej części termin gwarancji biegnie na nowo 
od chwili protokolarnego odbioru ponownie wykonanych robót budowlanych w części 
uprzednio wykonanej wadliwie lub usunięcia Wady. W innych wypadkach termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego, wskutek Wady Przedmiotu Umowy 
objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystad. 

18. Wykonawca nie może uwolnid się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i 
rękojmi za wady lub usterki powstałe wskutek braku bądź niewłaściwego nadzorowania 
robót prowadzonych przez podmioty trzecie.  

19. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji, do 
uczestniczenia w wykonywaniu robót lub innych prac, które za zgoda Zamawiającego – 
będą prowadzone przez inne podmioty, na terenie objętym gwarancją rozumianym jako 
teren, na którym prowadzone były roboty budowlane ( w szczególności teren budowy) 
oraz wszelkie inne prace wykonane w ramach przedmiotu umowy, lub bezpośrednio do 
tego terenu przylegającym. 

20. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub też po wykonaniu wadliwej części 
robót budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu biegnie na nowo od chwili 
protokolarnego odbioru ponownie wykonanych robót budowlanych w części uprzednio 
wykonanej wadliwe lub usunięcia wady.  Innych wypadkach termin gwarancji ulega 
przedłużeniu o okres, w ciągu którego, wskutek wady przedmiotu umowy objętego 
gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystad. 

 
§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny 
ofertowej brutto), o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. ……………………………………….. zł (słownie 
złotych: ……………………………………………………..) w formie …………………………………… 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

koocowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonanego; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za 
wady. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w 
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 
umową wykonania robót i pokrycia roszczeo z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 
§ 15 

Zmiana umowy 
1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach: 
1) W zakresie wynagrodzenia: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT określonej w § 4 ust. 1, wynikającej ze 
zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w trakcie 
trwania umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwośd zmiany 
wysokości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy 
w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, 
których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Strona wnosząca 
takie rozwiązanie ma obowiązek stosownymi dokumentami przedłożyd jako 
załącznik do aneksu szczegółową kalkulację połączona z zakresem prac /robót 
stanowiących podstawę do zmiany wynagrodzenia– tj. odpowiednio: zwiększenia 
lub obniżenia; 

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokośd minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
– jeżeli zmianę te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez 
Wykonawcę – o wartośd wynikającą z tych zmian; 

c) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokośd stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę – o wartośd tych zmian. 

d) w przypadku zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342) – wówczas w 
zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty 
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec 
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosid się do złożonej przez 
Wykonawcę oferty i zawierad szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na 
wysokośd wynagrodzenia Wykonawcy. 
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e) w przypadku zlecenia na wniosek Zamawiającego wykonania robót zamiennych, 
wartośd robót ustalona zostanie w oparciu o wartości elementów robót wskazane 
przez Wykonawcę w kosztorysie,  

f) w przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia 
nastąpi w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w 
kosztorysie. 

g) Zamawiający dopuszcza również zmianę wynagrodzenia w innych przypadkach nie 
powodujących zmiany ogólnego charakteru umowy, pod warunkiem że łączna 
wartośd tych zmian nie przekroczy 10% pierwotnej wartości umowy. 

h) W wyniku działania siły wyższej wystąpią okoliczności uzasadniające wzrost  
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, Zamawiający dopuszcza jego 
zmianę. Strona wnosząca o taką zmianę ma obowiązek udokumentowad zaistnienie 
tego faktu w sposób nie budzący wątpliwości i jego związek z siłą wyższą. 

2)  w zakresie terminu realizacji zamówienia: 
a) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie wyszczególnionych w projekcie, 

jak również wykonywania koniecznych rozwiązao zamiennych w stosunku do 
projektowanych, jeżeli będzie potrzebny czas na ich wykonanie; 

b) W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie 
zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia 
przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności 
takie jak: 
 1) wojny, działania wojenne, inwazje,  
2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,  
3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników 
Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego,  
4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez 
substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą byd przypisane użyciu przez 
Wykonawcę takich substancji,  
5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie,  
6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią 
ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła 
zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko 
w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonad 
przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej 
wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakooczenia realizacji przedmiotu 
Umowy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego 
opóźnienia. Strona wnosząca o taką zmianę ma obowiązek udokumentowad 
zaistnienie tego faktu w sposób nie budzący wątpliwości. Wydłużenie terminu 
realizacji zamówienia musi byd proporcjonalne czasowo do zdarzeo o których mowa 
powyżej.; 

c) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie 
pozwalających naprowadzenie prac budowlanych oraz uniemożliwiających 
zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót np. ciągłe opady 
atmosferyczne, długotrwale utrzymująca się niska lub wysoka temperatura 
powietrza, 
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d) jeżeli wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub 
obu Stron Umowy; 

e) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęd lub sformułowao 
użytych w Umowie, których nie będzie można usunąd w inny sposób, a zmiana treści 
Umowy będzie umożliwiad usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie 
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

f) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: 
niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, a 
także w innych przypadkach. 

2. Koniecznośd przedłużenia terminu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o 
których mowa w ust.1 pkt 2 ppkt. a - f potwierdza Inspektor Nadzoru po złożeniu przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji robót pisemnego wniosku z uzasadnieniem konieczności 
zmiany terminu oraz podania okresu, o jaki termin powinien byd wydłużony. 

3. Zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności chyba, że Umowa stanowi inaczej. 

 
§ 16 

Cesja 
1. Wykonawca nie może dokonad 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. 

2. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeo wszystkich Podwykonawców, 
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

3. Cesja, przelew lub czynnośd wywołująca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
§ 17 

Potencjał Wykonawcy 
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. 

 
§18 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Strony będą udostępniad sobie nawzajem w niezbędnym zakresie dane osobowe osób 

odpowiedzialnych za nawiązanie i realizację Umowy, w szczególności pracowników czy 
osób reprezentujących Stronę. Strona, której dane zostaną udostępnione, staje się ich 
administratorem i ma obowiązek przetwarzad dane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO). 
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2.  Zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostaną udostępnione, 
zostały opisane w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr  5 do Umowy. 

 
 

§19 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

1.   Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji chronionych Zamawiającego 

uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności informacji o wiedzy know-how, 

danych finansowych, handlowych, technicznych, operacyjnych, organizacyjnych, a także badao, 

analiz, opracowao i planów dotyczących działalności Zamawiającego oraz jego klientów i 

partnerów, bez względu na formę ich utrwalenia, okoliczności uzyskania do nich dostępu i 

ewentualne oznaczenie. Obowiązek zachowania w tajemnicy trwa również po wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu Umowy przez okres 10 lat.  

2.       Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:  

1)    stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowieo umów;  

2)    były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem 

do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu;  

3)    podlegają ujawnieniu na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego.  

3.       Wykonawca zobowiązany jest podjąd wszelkie niezbędne środki do zachowania w poufności 

informacji chronionych, o których mowa w ust. 1, w szczególności zobowiązany jest do:  

1)    nieujawniania informacji chronionej pracownikom lub współpracownikom Wykonawcy, 

wszelkim podmiotom powiązanym z Wykonawcą lub go reprezentującym, którzy nie biorą 

udziału bezpośrednio w wykonaniu Umowy jak również jakimkolwiek osobom trzecim;  

2)    podjęcia działao niezbędnych przy wykonywaniu Umowy, polegających w szczególności  

na udzielaniu stosownych instrukcji dotyczących postępowania z informacjami chronionymi 

pracownikom i współpracownikom Wykonawcy, podmiotom powiązanym z Wykonawcą  

lub go reprezentującym oraz zobowiązad w formie pisemnej do zachowania ich w tajemnicy;  

3)    niekopiowania, nieutrwalania oraz niepowielania w jakikolwiek sposób pozyskanych  

przez Wykonawcę informacji chronionych w celach innych niż wynikających z niniejszej 

Umowy;  

4)    w przypadku, gdy do realizacji przedmiotu Umowy niezbędne jest zaangażowanie przez 

Wykonawcę podwykonawcy, niezbędna jest zgoda Zamawiającego na powierzenie 

podwykonawcy przetwarzania informacji, o których mowa w ust.1;  

5)    bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych lub podejrzewanych 

incydentach związanych z bezpieczeostwem informacji chronionych;  

6)    podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych środków, jakie będą możliwe i adekwatne,  

dla zmniejszenia szkodliwych następstw incydentów i współpracy z Zamawiającym w tym 

zakresie;  
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7)    stosowania się do ustnych, pisemnych poleceo i wskazówek Zamawiającego w trakcie 

wykonywania niniejszej umowy.  

4.         Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji 

chronionych na uprawnione, w przewidzianej prawem formie i treści, na żądanie sądu lub w 

postępowaniu karnym, skarbowym lub administracyjnym, ale jedynie w niezbędnym zakresie i 

przy zachowaniu wszelkich możliwych środków ochrony ujawnianych informacji chronionych 

przed ich publicznym rozpowszechnieniem, po uprzednim pisemnym poinformowaniu 

Zamawiającego o żądaniu ujawnienia. 

5.         Ujawnienie jakichkolwiek informacji chronionych wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego (forma pisemna pod rygorem nieważności), poza włączeniami, o których mowa 

w ust. 4. W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości, czy dana informacja jest informacją 

chronioną, Wykonawca zamierzając ją ujawnid, przed ujawnieniem, zobowiązany jest 

do uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, na ujawnienie danej informacji.  

6.         Zamawiający zastrzega sobie możliwośd dochodzenia roszczeo wobec Wykonawcy, w wypadku 

wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem 

naruszenia bezpieczeostwa informacji, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).  

 
§ 20 

Postanowienia koocowe 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąd z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 
3. Realizacja postanowieo niniejszej umowy następuje z uwzględnieniem regulacji ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U.2021r. poz. 2095 z późn zm.). 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa w tym: 
- Projekt rekultywacji kwatery nr A – listopad 2018 r. 
- Projekt budowy rowu i drogi dla zadania rekultywacji kwatery A – październik 2019 r. 
- STWIOR  
- Decyzja nr 26/21/PZ.O Marszałka WM wyrażająca zgodę na zamknięcie kwatery A z dnia 09.03.2021 r. 
- Decyzja nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.02.2019 r. 
- Decyzja nr 28/2020 o pozwoleniu na budowę z dnia 2020.01.17 r. 

2.   SWZ (w tym Opis przedmiotu zamówienia) 
         3.   Oferta wykonawcy 
         4.   Harmonogram rzeczowo-finansowy 
         5.   Klauzula informacyjna RODO 
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