Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia
Zapytanie ofertowe nr ZO/1/05/2021
Wzór - UMOWA
ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
zwanej dalej Umową, zawartej dnia ………………...2021 r. w Poznaniu, pomiędzy:
Fundacją „Miłosierdzie” z siedzibą w Poznaniu (61-546), przy ul. Rynek Wildecki 4a, wpisaną
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000007384, NIP 7792149022, REGON 634179011
reprezentowaną przez:
1. ks. Waldemara Hanasa – Prezesa Zarządu
zwanym dalej ,,Zamawiającym”
a
zwaną dalej „Zamawiającym”
a,
2. [•], ul. [•], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy [•],[•] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [•],
NIP [•], REGON [•], reprezentowaną przez:
[•] – [•]
zwaną dalej „Wykonawcą”
zwane dalej łącznie „Stronami”, a każda osobno „Stroną”.
Strony zawierają umowę o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1.
Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i budowa magazynu żywności i płodów
rolnych wraz z dociepleniem istniejącego budynku zgodnie ze złożoną ofertą, zapytaniem
ofertowym z dnia …… oraz dokumentacją w szczególności:
 programem funkcjonalno - użytkowym na potrzeby budowy nowego budynku
magazynowego (w części dotyczącej wszystkich prac projektowych i
budowlanych związanych z etapem I, obejmującym budowę hali magazynowej nr
1 z dokiem przeładunkowym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o
powierzchni ok. 750 m2 wraz z chłodnią o powierzchni do 100 m2),
 inwentaryzacją istniejącego budynku gospodarczego,
 założeniami projektowymi dot. docieplenia istniejącego budynku gospodarczego,
będącymi integralną częścią umowy;
2.
W szczególności przedmiot umowy obejmuje:
a) zaprojektowanie i wybudowanie budynku magazynowego płodów rolnych i żywności, a
także wyposażenia w/w obiektu (w chłodnię) zlokalizowanego na terenie działki o numerze
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ewidencyjnym 34/28 w Wierzenicy (gm. Swarzędz), do którego prawo do dysponowania
posiada Zamawiający,
b) zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie w pełni funkcjonalnego
obiektu w ramach etapu I przedsięwzięcia, uzbrojonego we wszystkie niezbędne media i
gotowego do użytkowania przez Zamawiającego, wraz z oddaniem obiektu do użytkowania tj
uzyskaniem pozwolenia na jego użytkowanie,
c) przedmiot umowy obejmuje budowę hali magazynowej nr 1 z dokiem przeładunkowym
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni ok. 750 m2 wraz z chłodnią o
powierzchni do 100 m2, która pozwoli na przechowywanie pozyskanej żywności w
odpowiednich warunkach i tym samym pozwoli na zmagazynowanie części żywności. Hala
będzie jednonawowa o wymiarach (szer. x dł.) 21,0 x 36,0 m. Wysokość użytkowa hali w
świetle konstrukcji nie mniejsza niż 4,50 m, natomiast w okapie ok. 5,70 m z wydzieloną
częścią z pomieszczeniem socjalnym i węzłem sanitarnym, chłodnią wraz wymaganą
infrastrukturą techniczną. Wewnątrz budynku niezbędne jest zaprojektowanie podziału na
część socjalną, w której będzie znajdowało się jedno pomieszczenie socjalne z węzłem
sanitarnym, chłodnia oraz część magazynowa. Produkty spożywcze będą docelowo
magazynowane na 3 poziomach składowania (dostosowane do palet o wadze 1,5 tony),
d) w związku z koniecznością dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych
na wszystkich wejściach do budynków i komunikacji nie mogą znajdować się żadne stopnie
ani progi. W części socjalnej konieczne jest zaprojektowanie toalety dla tych właśnie osób
oraz miejsc postojowych przed budynkiem zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.
e) cała działka docelowo będzie musiała być ogrodzona, utwardzone ciągi pieszo - jezdne
z oznaczeniem miejsc postojowych muszą być odpowiednio oświetlone, a tereny zieleni
uporządkowanej uzupełnione o nasadzenia. Nawierzchnie utwardzone zaprojektowane mają
być z kostki betonowej,
f) w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca również dociepli i zmieni sposób
użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na magazynowy z zastosowaniem płyt
warstwowych wraz ze wzmocnieniem istniejących ścian nośnych budynku. Projekt
powyższych zmian powinien być spójny z projektem planowanego magazynu,
g) w zakres robót wchodzą prace na obiektach położonych na obszarze objętym ochroną
konserwatorską, w związku z czym Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń a prace będą wykonywane przez osoby posiadające
niezbędne doświadczenie oraz kwalifikacje wymagane przepisami prawa.
3.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca opracuje kompletną wielobranżową
dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyska niezbędne decyzje budowlane oraz wybuduje
obiekt magazynowy i zmodernizuje istniejący obiekt, zgodnie z przepisami, w oparciu o tę
dokumentację wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
§ 2 Oświadczenia Stron
1.
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne środki, maszyny, urządzenia,
pracowników oraz wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania
Przedmiotu Umowy.
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2.
Przedmiot umowy, Wykonawca wykona zgodnie z terminami określonymi w Umowie
oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym a w szczególności w niżej wskazanych terminach
nastąpi: zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem umowy, w tym przekazanie
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, potwierdzone dokonaniem przez
Zamawiającego odbioru końcowego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o prawie do
użytkowania obu budynków.
3.
Wykonawca zapewnia, że terminy, ustalone przez Strony w Umowie uwzględniają
wszelkie prace konieczne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu
umowy i są one w pełni możliwe do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu przedmiotu
umowy wskazanego w § 1.
4.
Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę,
polegając na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym
oraz jego doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem
niniejszej Umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj.
doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy i jego
wydania Zamawiającemu.
§ 3 Dokumentacja projektowa
1.
Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w oparciu o m.in. następujące
ustawy i rozporządzenia: Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, Rozporządzenie
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym.
2.
Wszelkie przytoczone w dokumentacji projektowej normy i akty prawne muszą być
aktualne na dzień sporządzenia dokumentacji.
3.
Każdorazowo, przekazywanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot
zamówienia będzie dokonywane w siedzibie Zamawiającego, w terminach określonych
w Umowie.
4.
Przekazywana dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w szczegółowy spis
dokumentów i pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z Umową,
Prawem oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa
do odbioru. Dokumentacja projektowa podlega przyjęciu i zaakceptowaniu przez
Zamawiającego. Dokumentacja projektowa, przekazywana na zasadach określonych
w niniejszym ustępie, będzie podlegała akceptacji przez Zamawiającego, wyłącznie jednakże
w zakresie ilościowym. Weryfikacja dokumentacji pod względem jej zgodności z warunkami
Umowy będzie natomiast dokonywana na warunkach określonych w ust. 6 i dalszych tego
paragrafu.
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5.
Dokumentem potwierdzającym dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej
będzie protokół przekazania podpisany przez Zamawiającego w 3 jednobrzmiących
egzemplarzach.
6.
Przekazana dokumentacja projektowa podlegać będzie weryfikacji przez
Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej przekazania. Dla weryfikacji dokumentacji
Zamawiający może korzystać z konsultantów zewnętrznych, na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek w przedłożonej dokumentacji projektowej, bieg
wskazanego powyżej terminu jej weryfikacji liczy się na nowo od momentu przedłożenia przez
Wykonawcę poprawionej dokumentacji projektowej. Okres weryfikacji i akceptowania
dokumentacji projektowej zgodnie z powyższymi ustaleniami nie może spowodować wydłużenia
terminu realizacji Umowy.
7.
Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego
informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach przekaże (protokołem przekazania)
poprawioną, zgodnie z uwagami Zamawiającego, dokumentację z wyszczególnieniem sposobu
usunięcia tychże nieprawidłowości.
8.
Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i zaakceptowanie przez Zamawiającego
dokumentacji budowlanej będzie sporządzony po weryfikacji, przeprowadzonej na zasadach
określonych w ust. 6 i 7 tego paragrafu, protokół odbioru podpisany przez Strony. Protokół
będzie sporządzony i przekazany do podpisu Wykonawcy w ciągu 10 dni roboczych od dnia
przekazania przez Wykonawcę dokumentacji bez wad i usterek.
9.
W przypadku opracowania przez Wykonawcę wadliwej dokumentacji projektowej lub
dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu przysługuje odpowiednio prawo:
a) żądania bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym Wykonawcy
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, albo
b) zlecenia usunięcia wad, usterek lub niedoróbek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, albo
c) odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, albo
d) odstąpienia od Umowy, jeżeli stwierdzone wady lub usterki uniemożliwiają zgodną
z warunkami Umowy realizację przedmiotu Umowy na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej.
10.
Wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę celem przedłożenia ich we
właściwych organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego,
zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z ustawy Prawo budowalne wraz z aktami
wykonawczymi, Wykonawca będzie zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminie 8 dni
przed złożeniem tych dokumentów do stosownego organu. Jeżeli w terminie 7 dni od
otrzymania ww. dokumentów Zamawiający nie przekaże Wykonawcy uwag do przedstawionych
opracowań, Wykonawca będzie mógł je złożyć we właściwych organach. Niezależnie od
powyższego wymogu za składane dokumenty (ich kompletność i treść) odpowiedzialność
ponosi Wykonawca.
11.
Zamawiający zastrzega, że przyjęcie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej sporządzenie w sposób zgodny z warunkami
Umowy i ustawą Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
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12.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja
projektowa ma wady lub usterki polegające na niezgodności z Umową, a w szczególności, gdy
dokumentacja projektowa:
a) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie albo
wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego;
c) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu
Umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z Prawem. Uprawnienia
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do
Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości na
wykonane obiekty lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. Przyjęcie i zaakceptowanie
dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wady lub usterki.
13.
Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej,
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej
wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych z
prawem i Umową.
§ 4 Podwykonawcy
1.
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy
podwykonawcom.
2.
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na
co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
3.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji
umowy o podwykonawstwo.
4.
W przypadku, w którym w wyniku umowy o podwykonawstwo miałby powstać utwór
chroniony przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
umowa zawiera określenie zakresu autorskich praw majątkowych i zależnych, jakie Wykonawca
nabywa. Zakres ten nie może być mniejszy od określonego w § 7 Umowy.
5.
Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za
wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.
6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga
każdorazowej zgody Zamawiającego, w związku z powyższym:
a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (bądź dokonać zmiany
w takiej umowie) obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a
także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy (bądź zgodę na zmianę tej umowy). Przedłożony projekt umowy
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o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa oraz postanowieniami Umowy;
b) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do
przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany)
w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu projektu tejże umowy (projektu jej zmiany).
Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo (a także do projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;
c) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo (lub do projektu jej zmiany) 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej
liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo
(lub projektu jej zmiany);
7. Powyższą procedurę określoną w ust. 6 stosuje się również do umów z dalszymi
podwykonawcami. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej
stanowi podstawę do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (jak też zmianę tej umowy),
w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż
0,5% wartości Umowy, w każdym zaś przypadku, gdy będzie to wartość większa niż 50.000
PLN. Przedłożona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi nie podlega procedurze akceptacji przez Zamawiającego opisanej powyżej.
Przedłożona umowa o podwykonawstwo (jak też zmiana tej umowy) musi być zgodna
z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego
podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na placu budowy.
10. Wykonawca wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy przedłoży Zamawiającemu
oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, że ich roszczenia za
wykonanie podzleconych prac lub robót zostały uregulowane wraz z dowodami zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w
realizacji odebranych prac lub robót, pod rygorem wstrzymania zapłaty następnych części
należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych
dowodów zapłaty.
11. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca (lub dalszy
podwykonawca) robót budowlanych, lub zgłoszony podwykonawca dostaw lub usług wystąpi do
Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty
budowlane, usługi lub dostawy, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze
przez przedstawiciela Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania, to
Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego
powiadomienia dowodów, że:
a) sumy należne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace, zostały
zapłacone;
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b) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę;
c) zobowiązania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie są wymagalne;
d) wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zostały zgłoszone roszczenia
związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy.
12. Jeżeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) zostały zapłacone albo, że żądanie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z innych przyczyn nie jest zasadne, wówczas
Zamawiający, zapłaci na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) należną kwotę.
Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy), będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności
Wykonawcy względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania
się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy),
o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po
doręczeniu wezwania opisanego powyżej.
13. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i n. k.c.,
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem
Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie
inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.
§ 5 Plac budowy
1.
Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy Plac budowy (należy przez to
rozumieć teren budowy, tj. przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, dalej jako: „Plac budowy” lub
„Teren budowy”) najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy,
pod warunkiem spełnienia przez wykonawcy wymagań, o których mowa w ust. 2.
2.
Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie
Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem,
następujących dokumentów w celu uzyskania akceptacji:
a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika.
3.
Przekazanie placu budowy nastąpi na podstawie pisemnego protokołu.
4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Plac budowy z chwilą jego przejęcia.
5.
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt ochraniać mienie znajdujące się na Placu
budowy.
6.
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub mieniu
powstałe w związku z wykonywaniem przez niego Umowy, w tym dotyczące nieruchomości
sąsiednich, jak również wynikające z ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, na których
realizowane są roboty oraz nieruchomości sąsiednich, za uszkodzenia budynków, budowli,
drzew, krzewów, dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli
teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego
lub jego podwykonawcę(ów) (dalszych podwykonawców) przy realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt (w
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uzgodnieniu z zarządcą elementu uszkodzonego) oraz w razie konieczności wykonania
wszelkich dalszych robót naprawczych zleconych przez Zamawiającego.
7.
Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w związku z
wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi
wydatkami prawnymi), wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidłowego
działania, o którym mowa w ustępie 12 (392 k.c.).
8.
Wykonawca uznaje trasy dostępu do Placu budowy za wystarczająco przydatne
i dostępne. Wykonawca będzie właściwie używał odpowiednich pojazdów i tras, aby nie
dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy związany
z działalnością Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe
środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na Plac budowy przed
uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego
podwykonawców (dalszych podwykonawców), w szczególności powinien dostosować się do
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na
Plac budowy i z Placu budowy.
9.
Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na Placu budowy wraz z
wykonaniem, utrzymaniem /konserwacją/ dróg dojazdowych i ogrodzeń, rozprowadzeniem
wody, energii elektrycznej, łączności itp. po terenie budowy ponosi Wykonawca w całości. W
przypadku korzystania z mediów istniejących należących do Zamawiającego, Wykonawca
wykona na własny montaż podliczników w celu wykazania zużycia mediów i poniesie cały koszt
zużycia mediów na potrzeby realizacji umowy, na podstawie dostarczonych przez
Zamawiającego dokumentów (rachunków, faktur zestawień etc.) w terminie 7 dni ich
dostarczenia. Ponadto, koszty stałe zostaną poniesione przez wykonawcę zgodnie z ich
procentowym zużyciem.
10.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie tras dostępu
oraz uzyska ewentualne wymagane pozwolenia odnośnych władz na użytkowanie takich tras,
znaków i drogowskazów.
11.
Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego opłat, kar lub
grzywien związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych
obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych przez niego dróg kołowych,
kolejowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.
12.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dopuszczanie osób nieupoważnionych na Plac
budowy. Osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu
Zamawiającego oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony
przez Zamawiającego, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego,
bądź osób uprawnionych do takiego dostępu zgodnie z Prawami.
13.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu budowy oraz podejmie
wszelkie konieczne środki ostrożności, aby utrzymać sprzęt i personel Wykonawcy w obrębie
Placu budowy.
14.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkód, w tym będzie uprzątał i usuwał z Placu budowy wszelki
złom i odpady.
15.
Wykonawca będzie:

Strona 8 z 24

a) zapewniał ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót (zgodnie z potrzebami), aż do
ich ukończenia i odbioru; jeżeli ogrodzenie Placu budowy lub robót nie jest możliwe, należy
oznakować granice terenu a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór;
b) zapewniał wszelkie roboty tymczasowe (włączając drogi, przejścia, osłony i ogrodzenia),
które mogą być konieczne, z powodu realizacji przedmiotu Umowy, do użytku i dla ochrony
społeczności lokalnej oraz właścicieli i użytkowników przyległego terenu;
c) zapewniał stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych oraz ścieków
z całego Placu budowy.
§ 6 Terminy realizacji, harmonogram robót
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: ………………………………………… dni od
podpisania umowy
w tym:
- ….. miesięcy od podpisania umowy na wykonanie zakończenie docieplenia i zmiany
sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazynowy wraz z
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
- …. miesięcy od podpisania umowy na zakończenie budowy budynku
magazynowego płodów rolnych i żywności wraz z uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie;
2.
Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie
przedłożony przez Wykonawcę w ciągu trzech dni od podpisania umowy po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do uzgodnienia
harmonogramu z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu Umowy i przedłożyć
Zamawiającemu harmonogram najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia jego ustalenia.
3.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni od dnia uzgodnienia zmian
do harmonogramu.
§ 7 Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją umowy
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania w stosunku do wskazanych
materiałów certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobaty technicznej.

1.

Wykonawca zobowiązuje się do kompletnego, wysokiej jakości, zgodnego z ofertą,
dokumentacją projektową, umową, terminowego wykonania przedmiotu umowy a także
zgodnego z obowiązującymi przepisami w tym z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla tego obszaru

2.

3. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw,
zezwoleń oraz wykonaniem niezbędnych prób i badań potwierdzających jakość wykonanych
robót, a także z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 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.

Strona 9 z 24

5. Do obowiązków Wykonawcy należy niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora
nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć
na jakość robót lub termin zakończenia robót.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami
wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób
selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach
zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia
ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót
powstaną odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże
je na własny koszt do firm specjalistycznych zajmujących się ich unieszkodliwieniem.

7. Wszelkie

konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku będą obciążały
Wykonawcę. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć
dokumenty potwierdzające zgodne z przepisami wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki
odpadami.

8. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w stałych naradach z przedstawicielami
Zamawiającego stałych naradach przedstawicieli zamawiającego nie rzadziej niż raz na 2
tygodnie a w uzasadnionych sytuacjach częściej na wezwanie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. Nadzór autorski
obejmuje czynności określone wymogami Prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w szczególności:
a) wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,
b) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie,
c) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,
d) uczestnictwa w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym inwestycji i
innych czynnościach niezbędnych do realizacji celu umowy,
e) opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
f) udziału w czynnościach mających na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie,
g) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych
podczas sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidłowościach, pod rygorem pełnej
odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę,
h) uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) i na każde uzasadnione
wezwanie przez Zamawiającego, w imieniu którego działa Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

9.

10. Nadzór autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o
którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonanie dokumentacji zgodnie z poniższym wykazem (ponadto należy uwzględnić
egzemplarze dla instytucji w celu uzyskania wymaganych pozwoleń, zgód)

11.
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Nazwa opracowania
Projekt budowlany

Wersja
papierowa
6 egzemplarzy

Projekt wykonawczy

6 egzemplarzy

Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót

2 egzemplarze

Przedmiary robót

2 egzemplarze

Kosztorysy inwestorskie
opracowane metodą
uproszczoną

2 egzemplarze

Wersja elektroniczna
2 komplety w wersji uniemożliwiającej
ingerencję osób trzecich w zapisie
PDF oraz 2 komplety w zapisie dwg
2 komplety w wersji uniemożliwiającej
ingerencję osób trzecich w zapisie
PDF oraz 2 komplety w zapisie dwg
1 komplet w zapisie pdf oraz 1
komplet w zapisie Microsoft Office
Word
1 komplet w zapisie pdf oraz 1
komplet w programie kosztorysowym
Norma
2 komplety w zapisie pdf oraz 1
komplet w programie kosztorysowym
Norma

Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie projektu budowlanego, zatwierdzenie
go u Zamawiającego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów wszystkich
wymaganych opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę.

12.

W ramach realizacji budowy do Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych na
podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji
projektowej, a także złożenie do Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia robót
budowlanych, jak również, jeśli jest wymagane, uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla powiatu poznańskiego zaświadczenia o braku sprzeciwu odnośnie
przystąpienia do użytkowania.

13.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzgodnień oraz zgłoszeń, które
są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia na etapie budowy oraz do poniesienia
wszystkich opłat z nimi związanymi.

14.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu umowy.

15.

W celu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na
własny koszt dostarczyć materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do jego wykonania oraz
wykonać wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do realizacji przedmiotu
umowy. Dostarczone materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie. Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe,
odpowiadać obowiązującym normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty
takie jak: atest, świadectwo lub certyfikat zgodności.

16.

17.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
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Realizacja robót budowlanych obejmująca całą inwestycję powinna uwzględniać
możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz ograniczenie
niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno na
etapie budowy jak i użytkowania. Miejsca postojowe, dojazdy i dojścia piesze należy
zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących
bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków zdrowotnych oraz ochrony
środowiska, oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, możliwości
utrzymania właściwego stanu technicznego, odpowiednich warunków bezpieczeństwa, oraz
użytkowania.

18.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie będą prowadzone
roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, systemem istniejącym i warunkami
prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą okazać
się niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń
Wykonawcy, związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wizja lokalna przeprowadzona
będzie na koszt Wykonawcy.

19.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, działanie
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz
normami.

20.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia (w tym również wykonanie
robót dodatkowych) uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem
Wykonawcy.

21.

§ 8 Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) terminowe i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b) odbiór prac projektowych i robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy,
c) zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
§ 9 Wynagrodzenie
1.
Wynagrodzenie
za
całość
przedmiotu
umowy
będzie
wynosiło:
………………………………….. zł ( słownie: ………………………………………………………….. )
netto,
tj.
…………………………………..
zł
(
słownie:
………………………………………………………….. ) brutto w tym:
a)
…………………………………..
zł
(
słownie:
…………………………………………………………..
)
netto,
tj.
…………………………………..
zł
(
słownie:
…………………………………………………………..
)
brutto
za
dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę nowej
hali i modernizację istniejącej;
b)
…………………………………..
zł
(
słownie:
…………………………………………………………..
)
netto,
tj.
…………………………………..
zł
(
słownie:
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………………………………………………………….. ) brutto za roboty
budowlane;
2.
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty projektowania i wszelkich robót
przygotowawczych, porządkowych, projektów organizacji placu budowy wraz z późniejszą
likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z
odbiorami robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3.
Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w częściach, w kwartalnych okresach
rozliczeniowych.
4.
Ustalenie wysokości części wynagrodzenia dokonywane będzie na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu Zaawansowania za dany okres
rozliczeniowy realizacji umowy po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego (działającego w jego imieniu inspektora nadzoru) protokołów odbiorów
częściowych i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysów powykonawczych na podstawie
prawidłowo wystawionych faktur częściowych.
5.
Do każdej faktury częściowej Wykonawca przedstawi protokół odbioru wykonanych
robót. Dokument ten jest weryfikowany i akceptowany przez inspektora nadzoru własnoręcznym
podpisem i pieczątką.
6.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców zgłoszonych
przez Wykonawcę, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie zgodna z zapisami zawartymi w
dziale Podwykonawcy niniejszej umowy.
7.
Faktura Wykonawcy będzie płatna w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego.
8.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
niniejszego paragrafu.
§ 10 Odpowiedzialność za szkody
1.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód
wyrządzonych z jego winy osobom trzecim, jeżeli szkody te są związane z prowadzonymi
robotami.
2.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
3.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres, na jaki zostanie zawarta umowa,
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), ważną nie później niż od daty
podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez
Wykonawcę polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego, która będzie
zawarta na okres roczny i będzie odnawialna z zachowaniem ciągłości ochrony
ubezpieczeniowej do czasu odbioru końcowego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
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dostarczyć Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia
tej polisy.
4.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie wyżej wymienionej polisy
ubezpieczeniowej.
§ 11 O d b i o r y
1.
Rozpoczęcie czynności odbiorowych Zamawiającego nastąpi w terminie nie dłuższym
niż 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru zadania
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
2.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac
potwierdzonych pisemnym zgłoszeniem gotowości Wykonawcy potwierdzonym przez
inspektora nadzoru.
3.
O terminie i miejscu rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę
mailem
na
adres
inzynier@fundacjamilosierdzie.pl
oraz
sekretariat@fundacjamilosierdzie.pl
4.
W wyznaczonym terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe potwierdzające, że wbudowane materiały
są dopuszczone do stosowania w budownictwie: dokumentacja powykonawcza wykonana w 2
egzemplarzach dla wszystkich branż z podpisem inspektora nadzoru i oświadczeniem
projektanta o istotności każdej wykonanej zmiany, jeżeli taka wystąpiła. Przy czym inspektor
nadzoru potwierdza dokumentację powykonawczą własnoręcznym podpisem i pieczątką po jej
sprawdzeniu ze stanem faktycznym. Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej
zgodna z wersją papierową – 1 komplet dla wszystkich branż (format pdf), protokoły badań.
5.
W czynnościach odbiorowych będą brali udział Zamawiający, Wykonawca, inspektor
nadzoru, a w przypadkach uzasadnionych również autor dokumentacji projektowej. W trakcie
czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół.
6.
Zamawiający zastrzega możliwość nie odebrania robót w przypadku wystąpienia wad,
których nie usunięcie uniemożliwi użytkowanie obiektu. W takim przypadku Zamawiający
wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wad. Po wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie lub po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad Zamawiający powtórzy
czynności odbiorowe w zakresie stwierdzonych wad. Odbiór usunięcia wad nastąpi zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.
7.
Oddzielnemu odbiorowi będą podlegały roboty zanikające, ulegające zakryciu lub
warunkujące dalszy postęp prac. W tym przypadku obowiązuje telefoniczne powiadomienie
inspektora nadzoru lub w inny dopuszczony przez inspektora nadzoru sposób.
8.
Jeżeli Wykonawca nie poinformował o terminie odbioru o którym mowa w ust.7.,
obowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory do zbadania
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego - bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.
9.
Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych.

1.

§ 12 Gw a r a n c j a i r ę k o j m i a
Wykonawca udziela gwarancji jakości za wykonane prace.
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2.
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z warunkami
niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami oraz normami technicznymi i jakościowymi.
3.
Ustala się następujący okresy gwarancyjny na roboty budowlane …… miesięcy
(zgodnie z ofertą), od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
4.
Wszelkie usterki i wady powstałe w okresach gwarancyjnych z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, będą usunięte nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
powiadomienia o ich wystąpieniu. W przypadkach, w których za względów technicznych nie
będzie możliwe usunięcie wad w powyższym terminie, Wykonawca i Zamawiający uzgodnią
inny termin ich usunięcia.
5.
W razie braku możliwości usunięcia wad i usterek w terminie określonym w ust. 4
Wykonawca i Zamawiający powołają wspólną komisję, która określi termin usunięcia wady i
usterki.
6.
W przypadku nie usunięcia wad i usterek w terminach określonych w ust. 4 i 5,
Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia innemu wykonawcy ich usunięcia i potrącenia
należności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wykonanie zastępcze).
7.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rocznych przeglądów gwarancyjnych
w obecności Zamawiającego. Wykonawca będzie informowany pisemnie o wyznaczonym
terminie przeglądu przez Zamawiającego. Przeprowadzenie rocznego przeglądu
gwarancyjnego będzie udokumentowane stosownym protokołem.
8.
W przypadkach wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym Wykonawca nie może,
niezależnie od kosztów, odmówić dostawy przedmiotu umowy na wolne od wad.
9. Zakres uprawnień z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.
Wykonawca wnosi jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy kwotę w
wysokości …………………….. (słownie: ………………………….. ) co stanowi 5% wartości
brutto umowy w formie ………………………………………………
2.
Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach lub poręczeniach Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania niniejszej umowy. Zabezpieczenie takie będzie
przechowywane w zabezpieczonym miejscu w siedzibie Zamawiającego.
3.
Zabezpieczenie w formie przelewu Wykonawca jest zobowiązany wnieść do dnia
podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym część służąca do pokrycia
roszczeń w ramach rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 30% zabezpieczenia.
4.
Zabezpieczenie służy w szczególności pokryciu roszczeń o zapłatę odszkodowania
oraz kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego (art. 471 K.C.), odszkodowania z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy
wzajemnej (art. 491 § 1 K.C.), odszkodowania z tytułu niemożności świadczenia, za którą
Wykonawca ponosi odpowiedzialność (art. 493 § 1 K.C.), odszkodowania z tytułu szkody
wynikłej z niewykonana zobowiązania z umowy wzajemnej (art. 493 § 1 K.C.), odszkodowania z
tytułu szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z umowy
wzajemnej (art. 494 K.C.), a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
5.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
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formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
6.
Jeżeli nie zajdą okoliczności, uzasadniające pokrycie roszczeń Zamawiającego
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1)
część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty
odbioru końcowego wszystkich prac objętych umową;
2)
pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni, po upływie okresu
rękojmi za wady.
§ 14 K a r y u m o w n e
1.
Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne.
2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niedotrzymanie terminów w
wykonaniu przedmiotu umowy określonych w § 6 Umowy w wysokości:
a) za pierwsze 30 dni zwłoki: 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień
zwłoki;
b) za następne 60 dni zwłoki: 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień
zwłoki;
c) za każdy następny dzień: 0,03% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień
zwłoki.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wartości brutto tego wynagrodzenia za każdy
dzień zwłoki;
b) za każde nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10 000,00 zł;
c) za każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,
d) za nierozpoczęcie prac budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania placu
budowy przez Zamawiającego w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki.
e) każdorazowo za dwukrotne uchybienie, potwierdzone notatką sporządzoną przez
Zamawiającego, polegające na pozostawieniu nieuporządkowanego terenu budowy i terenu
przyległego po każdym dniu prac w wysokości 1 000,00 zł.
f) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł za każde stwierdzone uchybienie.
g) nieprzedłożenia w ciągu 7 dni od daty wystawienia polisy OC, o której mowa §8 ust. 3
niniejszej umowy, w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki.
h) niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z nadzoru
autorskiego, w wysokości 300 zł za każe uchybienie;
3.
Za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji
lub rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w
ustępie 2 a)-c), za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub
usterek.
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4.
W przypadku wystąpienia usterek, których usunięcie jest niemożliwe, Zamawiający
obniży wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie wadliwie wykonanych robót.
5.
Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust. 2 i 3,
z należnego mu wynagrodzenia.
6.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar
umownych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
7.
Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy oraz
poniesie koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy do chwili przejęcia przez
Zamawiającego.
§ 15 Prawa autorskie
1.
Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy majątkowych
oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej
części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób,
a w szczególności, iż:
a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą
przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do
każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie
ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie
pisemnej;
b) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej do
utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności
Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ani ograniczone w
zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na
podstawie niniejszej Umowy;
c) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku
z realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na
rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;
d) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli
w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod
warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej
części Zamawiającemu;
e) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli
w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane
z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu
Umowy lub jej części Zamawiającemu;
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań
czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez
Zamawiającego z tego tytułu.
2.
Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją
Umowy lub jej części, Wykonawca w ramach ceny brutto:
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a) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość
egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i
inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur,
obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez
konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie (z zastrzeżeniem
oświadczeń, o których mowa w ust. 8);
b) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie
Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań
utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z
przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek
sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu
Umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór
autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez
pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, a
Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie tego
potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w
ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści
utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot
dokonywać będzie tych zmian.
3.
Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw
zależnych do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy będzie mógł korzystać z nich
w zakresie i na zasadach określonych w ust. 2 powyżej, na następujących polach eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na nośnikach
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) wprowadzanie do obrotu,
e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,
f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,
g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,
h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,
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i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,
j) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów procesu inwestycyjnego
związanego z przedmiotem umowy,
k) wprowadzania zmian, skrótów,
l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
m) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
n) najem,
o) dzierżawa,
p) udzielanie licencji na wykorzystanie,
q) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
r) publikowanie części lub całości.
4.
Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający
nabywa w ramach ceny brutto własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których
utwory zostały utrwalone. Cena brutto obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie
utworów na poszczególnych polach eksploatacji.
5.
Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw
majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także
nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie
określonym niniejszą Umową.
6.
Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji
określonych w ust. 3 powyżej 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.
7.
W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do
Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych,
zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją
Umowy 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.
8.
Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał
oświadczenie, osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na
wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym w
niniejszej Umowie.
9. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pomiędzy przekazaniem utworów wykonanych w
ramach Umowy, a przed Odbiorem końcowym tychże utworów – uzyskać oświadczenia autora
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lub – w przypadku wielości – autorów utworów, w przedmiocie ich zobowiązania do
niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanych utworów
przez okres 10 lat od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz upoważnienia Zamawiającego
do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.
10.
Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty
autorowi części przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania
osobistych praw autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca
zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu
do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich.
11.
Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy, w
celu niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
z Wymagań Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do Zapytania ofertowego, które
stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3.
§ 16 Odstąpienie
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszej
umowie oraz w przepisach kodeksu cywilnego.

1.

Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w szczególności gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn mimo wezwania na piśmie
lub nie kontynuuje ich przez 7 kolejnych dni mimo wezwania na piśmie;
b) Wykonawca przerwał realizację robót bez zgody Zamawiającego i przerwa trwa dłużej
niż jeden miesiąc;
c) zostanie ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy lub firma Wykonawcy zostanie
postawiona w stan likwidacji;
d) jeżeli stan zaawansowania robót nie daje gwarancji wykonania zamówienia w ustalonym
terminie.,

2.

Odstąpienie następuje w terminie 21 dni od dnia dowiedzenia się o podstawie do
odstąpienia.

3.
4.
5.

Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Z chwilą odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek
zabezpieczyć plac budowy do momentu odbioru przez Zamawiającego, zaś Strony sporządzają
inwentaryzacje prac wykonanych do dnia odstąpienia od umowy.

§ 17 Zmiany umowy
1.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
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a) zmiana osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi w ramach
zamówienia, w szczególności w przypadku niezdolności wyznaczonej osoby do kierowania
robotami budowlanymi z jakiejkolwiek przyczyny przez okres przekraczający 2 tygodnie,
jeżeli nowe osoby również będą spełniały wymagania określone w warunku udziału w
postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli z przyczyn od
wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie
jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu; w takim przypadku termin może zostać
przesunięty o czas trwania przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz o czas trwania ich następstw;
c) gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu
należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich
dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być
zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być
wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony
sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą
stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i
wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy; w takim przypadku
Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego
przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu umowy celem
uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu umowy;
e) wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad
dofinansowania projektu; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia
wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego
stanu prawnego;
f) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby
niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego
Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego: (i) o charakterze od nich niezależnym, (ii)
którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy, (iii) którego nie można uniknąć, ani
któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, (iv) której nie można
przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas
trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający
i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego
przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu umowy celem
dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej;
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g) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy, będzie możliwa w przypadku: (i) zmiany
obowiązującej stawki podatku VAT (jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki
dla robót budowlanych objętych zamówieniem, a wykonawca zaoferował cenę
uwzględniającą podatek VAT, wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone lub zwiększone o
kwotę równą różnicy zmiany stawki podatku – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty
budowlane, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano), (ii)zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenia za pracę, (iii) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Zmiany, o których mowa powyżej, mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej, niż na
dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany. W przypadku zmian, o
których mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez
Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą
kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze
zmianą ww. przepisów, z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww.
zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów
podatkowych i ZUS).
h) zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji
przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt
ponoszony przez Zamawiającego na utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź
zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy;
i) zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

technologicznych



niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji
Projektowej lub specyfikacji technicznej wykonaniu i odbioru robót spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń nowszej
generacji,



pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji wykonanego przedmiotu
Umowy,



zaproponowanie przez Wykonawcę innego rozwiązania technologicznego
wykonania zaprojektowanych robot pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem zaakceptowania
przedmiotowego rozwiązania przez projektanta,
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j)

koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

z uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian w realizacji Umowy:


na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie wykonywania robót
mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza
się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest
równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja
wykonania robót budowlanych. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty
weryfikacji i sprawdzenia dokumentacji w takim przypadku obciążają Wykonawcę,



w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany
rozwiązań technicznych wynikających z Umowy Zamawiający sporządza protokół
konieczności, a następnie dostarcza dokumentacje na te roboty wraz ze zleceniem
ich wykonania,



w przypadku jeśli wystąpi korzystna lub konieczna dla realizacji obiektu zmiana
technologii realizacji zadania polegająca na zmianie sposobu wykonania zadania
i wykonania robót zamiennych, których wykonanie nastąpi z zachowaniem norm,
standardów i parametrów określonych w niniejszej umowie i Zapytaniu lub redukcji
ilości robót,



jeżeli wykonanie robót, o których mowa powyżej skutkować będzie przedłużeniem
terminu realizacji Umowy, to Strony ustalą nowy termin realizacji Umowy
uwzględniając czas niezbędny na wprowadzenie zmian i wykonanie
przedmiotowych robót;

k) nie leżących po stronie Wykonawcy, gdy wykonywania zamówienia nie było możliwe lub
wykonawca miał w istotny sposób utrudnione możliwości w spełnieniu świadczenia.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie
terminu wykonania zamówienia.
l) zaistnienia okoliczności lezących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, kwestiami organizacyjnymi,
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
m) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania
zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową
dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
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§ 18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności
przepisy:
- Kodeksu Cywilnego;
- prawa budowlanego;
- inne związane z realizacją przedmiotu umowy.
2.
Zmiany, rozwiązanie, odstąpienie i wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3.
Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
4.
Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
5.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
Załączniki:
………………….

Zamawiający:

Wykonawca:
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