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Umowa Nr ………… 
 

zawarta w Bydgoszczy, w dniu …………………… r. pomiędzy: 

1. PROJPRZEM MAKRUM S.A. ., z siedzibą przy Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024679, o numerze NIP 

5540234098 oraz numerze REGON 002524300 reprezentowaną przez: 

…………. - …………. 

…………. - ………….,  

zwaną dalej Zamawiającym, a 
 

2. (Wykonawcą) _________________ z siedzibą w ____________ przy ul. ____________, NIP _________, 

REGON ___________, wpisaną/ym do __________, pod numerem _____, zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez : __________________________________________________  

-  w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 001/2020), na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP). 

 

 § 1. Przedmiot zamówienia 

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane o treść oferty Wykonawcy 

1. W ramach niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się 

zaprojektować i wykonać roboty budowlane pn. „Przebudowa ul. Strzeleckiego i budowa ul. Studenckiej 

zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z wybraną 

ofertą Wykonawcy.  

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania inwestycyjne: 

1) Zadanie nr 1 – przebudowa ul. Strzeleckiego, 

2) Zadanie nr 2 – budowa ul. Studenckiej.  

3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na 

wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowy ulicy Strzeleckiego i budowy ulicy Studenckiej  
w Bydgoszczy z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz sprawowaniem 

nadzoru autorskiego nad realizacją własnego projektu, zgodnie z:  

1) Programem funkcjonalno-użytkowym dla budowy ulic Strzeleckiego i Studenckiej w Bydgoszczy, 

stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy, 

2) wybraną Ofertą Wykonawcy z dnia ……, której kopia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy, 

3) Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy. 

4. Zakres i warunki wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych, określają 

szczegółowo niniejsza Umowa i Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

 

§ 2. Terminy zamówienia 

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane o treść oferty Wykonawcy 

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminach:  

1) do …………. r. – Zadanie nr 1, 

2) do …………. r. – Zadanie nr 2. 

2. Każde zadanie wymienione w ust. 1 realizowane będzie w dwuetapowo: 

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji  administracyjnych 

umożliwiających realizację zadania, 

Etap II – realizacja robót budowlanych  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wraz z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie obiektów budowlanych, 

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym, stanowiącym Załącznik nr 5 do 

Umowy. 

3. Pełnienie nadzoru autorskiego – od przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy – do dnia 

odbioru końcowego robót budowalnych/do dnia uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych 

umożliwiających użytkowanie obiektów budowlanych. 

4. Za termin Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony 

uważać będą dzień z późniejszą datą kalendarzową, o ile rozbieżne będą daty kalendarzowe pomiędzy 

potwierdzonym protokolarnie zakończeniem prawidłowo wykonanych robót budowlanych z usunięciem 

wszelkich wad i istotnych usterek, a uzyskaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ostatecznych 

decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie  Przedmiotu Umowy. 
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5. Warunkiem koniecznym do przystąpienia przez Zamawiającego do czynności Odbioru końcowego (poza 

innymi warunkami wynikającymi z treści Umowy) będą jednocześnie, łącznie występujące dwie 

podstawowe okoliczności: 

1) potwierdzone protokolarnie zakończenie prawidłowo wykonanych robót budowlanych oraz 

protokolarnie stwierdzenie usunięcia wszelkich wad i istotnych usterek wskazanych w protokole odbioru 

końcowego robót (wg ustaleń paragrafu 17 ust. 4); 

2) uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji administracyjnych 

umożliwiających użytkowanie obiektów budowlanych, z której będzie wynikała bezwarunkowo i 

jednoznacznie możliwość użytkowania obiektu przez Inwestora. 

 

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy. Skutki ryczałtu. 

1. Za właściwe wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegającą waloryzacji, ryczałtową, 

całkowitą cenę umowną wynikającą z Oferty Wykonawcy w kwocie netto .............................. PLN i VAT 

według stawki, w tym:  

1) Etap I – 5 % ceny umownej, płatne po odbiorze wykonanej dokumentacji projektowej wraz  

z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania, w kwocie 
netto ........................ PLN i VAT według stawki ……. % na kwotę ...................... PLN, co daje brutto 

........................ PLN, 

2) Etap II – 90 % ceny umownej, płatne po odbiorze końcowym z zastrzeżeniem ustaleń §19 ust. 26 

wykonanych robót budowalnych,  

w kwocie netto .............................. PLN i VAT według stawki ……. % na kwotę ...................... PLN, co 

daje brutto........................ PLN, 

3) za pełnienie nadzoru autorskiego wg zasad określonych w Umowie – 5 % ceny umownej, płatne po 

uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, w kwocie netto .............................. PLN i VAT 

według stawki ……. % na kwotę ...................... PLN, co daje brutto........................ PLN. 

w tym za: 

Zadanie nr 1 

4) Etap I – 5 % ceny umownej, płatne po odbiorze wykonanej dokumentacji projektowej wraz  

z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania, w kwocie 
netto ........................ PLN, 

5) Etap II – 90 % ceny umownej, płatne po odbiorze końcowym wykonanych robót budowalnych,  

w kwocie netto .............................. PLN, 

6) za pełnienie nadzoru autorskiego wg zasad określonych w Umowie – 5 % ceny umownej, płatne po 

uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, w kwocie netto .............................. PLN. 

Zadanie nr 2: 

7) Etap I – 5 % ceny umownej, płatne po odbiorze wykonanej dokumentacji projektowej wraz  

z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania, w kwocie 
netto ........................ PLN, 

8) Etap II – 90 % ceny umownej, płatne po odbiorze końcowym wykonanych robót budowalnych,  

w kwocie netto .............................. PLN, 

9) za pełnienie nadzoru autorskiego wg zasad określonych w Umowie – 5 % ceny umownej, płatne po 

uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, w kwocie netto ............................... 

2. Całkowita wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych  

w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć 

wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1. 

3. Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy  podać następujące dane: 

nabywca: PROJPRZEM MAKRUM S.A. ., Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, NIP 5540234098 

odbiorca: PROJPRZEM MAKRUM S.A. ., Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz 

4. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty 

celne i inne opłaty związane z wykonywaniem Umowy.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie bez względu na 

jakiekolwiek okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych Umową lub ustawą. Wykonawca 

potwierdza niniejszym, że powyższe wynagrodzenie ryczałtowe pokryje wszelkie koszty i wydatki związane 

z wykonywaniem Umowy, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu 

jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu Umowy, ani do zwolnienia go  

z zaciągniętych w tym celu zobowiązań. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zaliczek na poczet 

wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, także z 
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tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla należytego wykonania Umowy, błędnego 

oszacowania jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją prac objętych Umową, czy oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, 

brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac i rozwiązań projektowych, nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie.  

 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z Umową, zaleceniami Koordynatora realizacji dokumentacji 

projektowej i Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy 

oraz odpowiednimi aprobatami. 

2. Wykonawca zapewnia, że: 

1) posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowej 

budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i w wykonywaniu robót budowlanych w pełnym 

wymaganym przez Zamawiającego zakresie, 

2) zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisów prawa, pozwalające na 

realizację przedmiotu Umowy,   

3) ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem polskim prac projektowych i robót 

budowlanych wykonanych w ramach Umowy, 

4) posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi 

niezbędne do opracowania i zatwierdzenia projektu budowlanego oraz do wykonania robót 

budowlanych, 

5) posiada odpowiedni potencjał techniczny, w tym sprzęt specjalistyczny, w liczbie i wydajności, 

gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną na każdym etapie realizacji Umowy w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, obejmującą wszelkie wytyczenia sytuacyjno - wysokościowe, pomiary 

kontrolne dla potrzeb Zamawiającego oraz wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, wraz z inwentaryzacją powykonawczą (również w formie elektronicznej), na 

której zostaną naniesione zmiany z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas prowadzenia robót. 

Następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą 

poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Umowy. 

5. Wykonawca w ramach Umowy opracuje tymczasową organizację ruchu, uzyska wszelkie wymagane 

zatwierdzenia, wyniesie ją w terenie oraz będzie utrzymywał przez cały czas realizacji Umowy.  

6. W zależności od wartości oferty złożonej przez Wykonawcę zobowiązuje się Wykonawcę do:   

a) dostarczenia, wyniesienia, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych. Lokalizacja tablic 

informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas 

realizacji robót, zgodnie z wzorem tablic zawartych w załączniku do Zarządzenia Dyrektora 

ZDMiKP 10/2014. Tablice należy wykonać z folii 1 generacji (Załącznik nr 12 do Umowy). 

lub 

b) dostarczenia, wyniesienia, utrzymania i likwidacji  tablic informacyjnych. Lokalizacja tablic 

informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas 

realizacji robót, zgodnie z wzorem tablic zawartych w załączniku do Zarządzenia Dyrektora 

ZDMiKP 7/2017. Tablice należy wykonać z folii 1 generacji. (Załącznik nr 13 do Umowy) 

7. Wykonawca wykona dokumentację stanu istniejącego obiektów i zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie  

inwestycji. Jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej.  

8. W ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Harmonogram 

finansowo-rzeczowy, z podaniem etapów prac projektowych i robót budowlanych, z podziałem na branże, z 

uwzględnieniem czasu na procedury administracyjne, który będzie stanowił Załącznik Nr 5 do Umowy.  

9. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ta sama procedura dotyczy zmiany 

Harmonogramu. 

10. Raz w miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, Wykonawca przekazywać 

będzie Zamawiającemu, w formie Raportu Miesięcznego, szczegółową informację o stopniu zaawansowania 

prac wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik Nr 9 do Umowy.  

11. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody 

Zamawiającego podwykonawcom nie wymienionym w Umowie. 
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§ 5. Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy po stronie Zamawiającego jest: 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który wypełni obowiązki i będzie działał w ramach kompetencji 

określonych w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. Polecenia wydawane przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru powinny mieć formę 

pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru 

uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. 

Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku potwierdzić na piśmie,  

swoją wcześniejszą ustną decyzję. 

4. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

dotyczące wykonania prac projektowych lub robót budowlanych, Przedstawiciel Zamawiającego lub 

Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie prac lub robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę 

odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążą Wykonawcę. 

 

§ 6. Prawa i obowiązki Wykonawcy. Personel Wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób 

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W 

związku z powyższym, wymóg ten dotyczy osób bezpośrednio wykonujących roboty, pracowników 

fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy osób: projektantów, kierujących robotami budowlanymi, wykonujących 

obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem czynności przez te osoby, przedstawić Inspektorowi 

nadzoru wraz z wykazem osób dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. 

kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów, zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres 

zatrudnienia, nazwę pracodawcy. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, 

zgłoszony zgodnie z przepisami UPZP podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia 

powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na 

teren budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 

3. Jeżeli pomimo wymogów, określonych w ust. 1 i 2, na terenie budowy będzie przebywać osoba 

niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego 

przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem 

kary umownej 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi 

zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora nadzoru lub przedstawicieli 

Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację i koordynowanie wszelkich prac 

związanych z przedmiotem Umowy jest …………………………………………………………… . 

5. Przedstawicielem Wykonawcy pełniącym funkcję koordynatora prac projektowych i odpowiedzialnym za 

prawidłową realizację Umowy, a także kierującym pracami projektowymi, jak również pracami związanymi 

z usuwaniem ewentualnych wad jest …………………… ………………. . 

6. Dla należytego wykonywania Umowy, Wykonawca zatrudnia personel wymieniony w ofercie, jego wykaz 

stanowi załącznik Nr 11 do Umowy. W przypadku zmiany którejkolwiek z osób z personelu, będzie musiała 

ona spełniać wymogi w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił to na etapie postępowania o 

zamówienie publiczne. Osoby realizujące Umowę winny odpowiadać wymaganiom Zamawiającego 

określonym w pkt. 10.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. W naradach technicznych i spotkaniach na poszczególnych etapach realizacji Umowy, uczestniczy personel 

Wykonawcy zadeklarowany do realizacji Umowy.  

8. We wszystkich posiedzeniach Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej uczestniczy 

personel Wykonawcy wymieniony w wykazie osób realizujących Umowę. W posiedzeniach tych 

uczestniczy również personel odpowiedzialny za weryfikację projektu.  

9. Przedstawiciel Zamawiającego zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy 

odnośne kwalifikacje i zdolności po zmianie, będą nie mniejsze niż personelu wymaganego na etapie 

postępowania. Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążają Wykonawcę. 

 

§ 7. Korespondencja i wzory formularzy  

1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej w języku 

polskim. Korespondencja wysłana pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona 

przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej. Zmiana adresów 

nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia. 
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Adresy Zamawiającego 

Firma/Nazwisko i Imię PROJPRZEM MAKRUM S.A. . 

Adres Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz 

Telefon (+48) 52 376 74 01 

E –mail sekretariat@projprzem.com  

 

Adresy Wykonawcy 
 

Firma/Nazwisko i Imię  

Adres  

Telefon  

E –mail  

 

Adresy Projektanta 
 

Firma/Nazwisko i Imię  

Adres  

Telefon  

E –mail  

 

2. Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja Stron doręczona listem poleconym lub osobiście za 

potwierdzeniem odbioru. 

3. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz 

numerów telefonów. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez 

stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem 

doręczenia. 

 

§ 8. Odpowiedzialność Wykonawcy 

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy. 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem, wykonuje zamówienie samodzielnie*)/ przy udziale Podwykonawców, 

którym powierza wykonanie następujących części zamówienia (zakres rzeczowy): _______________________ 

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w realizację usług lub robót budowlanych. Wszelkie informacje o Podwykonawcach zawarte 

są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 6 do Umowy.  

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust 1, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym  

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług lub robót. W trakcie realizacji zamówienia 

Wykonawca może również zmienić Podwykonawcę wymienionego w ust 1. 

3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi być 

uzasadniona na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiany w tym zakresie wprowadzone 

zostaną aneksem do Umowy. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 UPZP, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi lub roboty następuje w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa  

w art. 25a ust. 1 UPZP, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.  

mailto:sekretariat@projprzem.com
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6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia Podwykonawcy.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca, 

odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy, tak samo jak by 

były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy. 

8. Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac/robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania 

ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców. 

7. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje 

Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu 

zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 

 

§ 9.Obowiązki Podwykonawcy 

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o przedstawione umowy o podwykonawstwo. 

1. Wykonanie Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o którym mowa w § 8 Umowy, 

możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP 

i dostarczonych Zamawiającemu zaakceptowanych kopii tych umów. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym Wykonawcom bez pisemnej zgody 

Zamawiającego z wyjątkiem Podwykonawców wymienionych w Umowie. 

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

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany. 

Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć 

Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 

lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 

do jego reprezentowania.  

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu,  

w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo,  

w szczególności w zakresie: 

1) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia daty zawarcia umowy,  

2) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji, 

(tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, REGON, a 

także wskazanie postawy działalności, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiębiorców - KRS-

u),  

3) nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia dotyczącego 

robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia (zadania) będącego przedmiotem 

Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) z załączeniem zakresu rzeczowego robót (np. 

prac projektowych/ robót budowlanych/) z zachowaniem warunków określonych w Programie 

funkcjonalno-użytkowym dotyczących przedmiotu Umowy, 

oraz w przypadku gdy, łączny zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, 

wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie odpowiada zakresowi 

rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą, 

4) nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego poza termin 

realizacji Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, 

5) nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z podaniem wartości podatku 

VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku w przypadku gdy, łączna 

wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez 

Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, określonego w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą, 

6) nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,  
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7) nieokreślenia lub błędnego określenia płatnika należności - w przypadku przedmiotowego zamówienia 

płatności wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Wykonawca, zgodnie  

z Umową Zamawiającego z Wykonawcą, 

8) braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego  

z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, a 

także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie 

o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,  

9) braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowień 

odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, 

10) braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego  

z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie, 

11) niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji, w szczególności:  

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innego 

dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzającego uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego 

Podwykonawcy do jego reprezentowania,  

- pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy, 

- zakresu rzeczowego robót z zachowaniem warunków określonych w Programie funkcjonalno-

użytkowym. 

12) braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego  

z Wykonawcą, dotyczących zatrudnienia osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. 

koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez 

Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany. 

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

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

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność  

z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę. 

Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć Zamawiającemu 

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny 

dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający 

uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego 

reprezentowania.  

5. Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych  

w ust. 3 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany 

tej umowy przez Zamawiającego. 

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

Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, lub 

zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian. 

7. W przypadku, gdy w umowach o których mowa w ust. 6, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub usługi dotyczącej wykonania robót 

budowlanych, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. 

8. Kopie Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług 

dotyczących tych robót budowlanych wraz z Wykazem  Podwykonawców, stanowią załącznik Nr 6 do 

Umowy. 

 

WARUNKI DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

§ 10. Opracowanie dokumentacji projektowej 
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1. Wykonawca wykona wszelkie opracowania niezbędne dla osiągnięcia celu określonego w § 1 Umowy 

wymagane przepisami prawa, wymagane przez organy prowadzące procedury administracyjne, także 

niewymienione w dokumentacji przetargowej Zamawiającego. 

2. Własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca: 

1) wykona inwentaryzację stanu istniejącego, 

2) uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie i badania, podkłady geodezyjne do celów projektowych, 

3) opracuje tymczasową oraz stałą organizację ruchu.  

3. Zamawiający odrębnym dokumentem upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach 

dotyczących uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, w tym o wydanie warunków 

usuwania kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, 

uzgodnień i pozwoleń do celów projektowych.  

4. Wszelką korespondencję Wykonawcy, związaną z prowadzonymi pracami projektowymi, w szczególności 

kopie wystąpień o uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków 

technicznych od gestorów sieci i urządzeń, należy prowadzić z powiadomieniem Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego, dla warunków technicznych wydanych 

przez gestorów sieci i urządzeń.  

6. W dokumentacji projektowej należy zastosować jedynie materiały, urządzenia i wyroby dopuszczone do obrotu  

i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym (posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atesty). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przejmowanych rozwiązań, technologii i materiałów  

pod względem ekonomicznym oraz do uzyskania akceptacji materiałów przez inspektorów branżowych . 

8. Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do realizacji robót budowlanych i winna zapewniać ich 

kompleksowe wykonania. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność rozwiązań technicznych 

przedstawionych w dokumentacji projektowej z warunkami wynikającymi z zapisów Programu Funkcjonalno-

Użytkowego oraz warunkami terenowymi (np.: usuwanie kolizji, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni). 

Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w celu uniknięcia błędów wynikających z braku w/w 

zgodności. W związku z powyższym dokumentacja projektowa winna odpowiadać: przepisom, Polskim 

Normom, a także wymaganiom technicznym, niezbędnym do wykonania robót w pełnym zakresie, takim 

wymaganiom technicznym, przepisom, normom oraz zasadom wiedzy technicznej, które pozwolą na 

wykonanie robót w sposób nadający się do eksploatacji bez wad. 

9. W ramach Umowy i wynagrodzenia określonego w Umowie, do Wykonawcy należy pełnienie nadzoru 

autorskiego przez cały okres realizacji przedsięwzięcia wskazanego w § 1 ust. 1, aż do uzyskania 

ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie przedmiotowego obiektu 

wybudowanego na podstawie projektu Wykonawcy. 

10. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o trudnościach lub przeszkodach w realizacji Umowy. 

11. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach roboczych  

i przygotowywania aktualnych informacji o postępie realizacji prac projektowych, w tym wskazywać 

wszelkie zagrożenia wraz z rozwiązaniami zapobiegającymi ich powstaniu. Spotkania będą odbywały się w 

siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego. 

12. Wykonawca sporządza projekty protokołów z narad i spotkań, i przesyła je do akceptacji Zamawiającemu. 

W przypadku nie wniesienia uwag przez Zamawiającego protokół uznaje się za przyjęty. Po akceptacji 

Zamawiającego Wykonawca rozsyła protokół wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz powiadamia 

ich na piśmie o działaniach, które zostaną podjęte. Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do protokołu, 

w ciągu 7 dni od dnia otrzymania projektu protokołu.  

 

§ 11. Przekazanie dokumentacji projektowej  

1. Zasady ogólne odbiorów dokumentacji projektowej. 

1) Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego – Bydgoszcz, Pl. Kościeleckich 3.  

2) Prace stanowiące przedmiot odbioru zostaną zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie 

Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, 

że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

3) Wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną część 

przedmiotu odbioru. 

4) Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) 5 egz. oraz elektronicznej 

w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość 

opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach 

CD/DVD.  

5) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy w części lub w całości nie został 

zakończony, ma zastrzeżenia do jego kompletności lub wykryje wady, wyznacza termin usunięcia 
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stwierdzonych błędów w części lub w całości przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wszystkich nieprawidłowości na własny koszt. 

6) Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności z tytułu nie ujawnionych do tej pory wad dokumentacji projektowej. 

2. Zasady odbioru dokumentacji projektowej. 

1) Odbiór dokumentacji projektowej będzie odbywał się po przekazaniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej. Zostanie to potwierdzone protokołem przekazania 

dokumentacji projektowej, podpisanym przez obie Strony. Protokół przekazania dokumentacji 

projektowej zostanie przygotowany przez Wykonawcę. 

2) Przyjęciu przez Zamawiającego będzie podlegała jedynie dokumentacja projektowa zawierająca 

wszystkie elementy składowe, zgodnie z opisem zawartym w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności wykonanych opracowań, 

Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, pismo wzywające 

Wykonawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

4) O ile Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupełnienie, uznaje się, że nie złożył do oceny 

Zamawiającemu danego etapu dokumentacji projektowej. 

5) Ustala się termin 14 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentacji projektowej, na jej zaakceptowanie 

przez Zamawiającego. 

6) W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego lub powołany Zespół stwierdzi, że przedmiot 

Umowy nie został wykonany lub jest niekompletny - uniemożliwia to dokonanie odbioru. Jeśli  posiada 

wady, wyznacza się termin ich usunięcia.  

7) W przypadku zażądania przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Zespół merytorycznych wyjaśnień, 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich udzielenia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

żądania. 

8) Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę kompletnych i wolnych od 

wad załączników do wniosku o wydanie decyzji [w tym projektu budowlanego zaakceptowanego 

zgodnie z zasadami podanymi w ust. 1) - 7)] wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W 

razie uwag organu administracji architektoniczno-budowlanej co do treści wniosku lub załączników do 

wniosku, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielać wyjaśnień, a w razie takiej potrzeby 

dokonywać wymaganych zmian lub uzupełnień. 

9) Zamawiający dopuszcza uzyskanie zgody na rozpoczęcie robót budowlanych w trybie innym, niż 

przewidziany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o ile będzie to miało wpływ na warunki realizacji 

zamówienia (np. umożliwienie wcześniejszego rozpoczęcia robót budowlanych), nie spowoduje 

wzrostu kosztów realizacji zamówienia i będzie zgodne z obowiązującymi przepisami.  

10) Obustronnie podpisany protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z decyzją zezwalającą na 

rozpoczęcie robót budowlanych, stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za 

wykonanie etapu I Umowy. 

11) Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji 

Umowy niezwłocznie po uzyskaniu decyzji administracyjnej zezwalającej na podjęcie robót 

budowlanych oraz protokolarnym przejęciu nieruchomości przez Zamawiającego.   
 

§ 12. Przeniesienie praw autorskich 

1. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji (dotyczy to także również poszczególnych etapów),  

w ramach Umowy i zapłaty ustalonego za nią wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, 

autorskie prawa majątkowe i zależne do przedmiotu Umowy, w zakresie niezbędnym do swobodnego 

korzystania z przedmiotu Umowy, w całości lub w częściach. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, wykonany na rzecz Zamawiającego, wolny będzie od 

jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich ani innych praw. 

3. W ramach Umowy, zgodnie z ust.1,  Wykonawca  przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do 

przedmiotu Umowy:   

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką kolejnych egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu także poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie, w całości lub w częściach, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp. 

4. Zamawiający może przenieść nabyte prawa autorskie na inne osoby, w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym.  
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5. Zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży utworu w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych 

bez zgody Wykonawcy.  

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie  

i korzystanie z opracowań utworu oraz na wykonywanie pozostałych praw zależnych i swobodne 

posługiwanie się tak powstałymi opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie takich opracować,  

w zakresie takim jakie ustalono w ust.1 dla przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca ma prawo publikacji utworu we własnych materiałach promocyjnych i na wystawach.  

8. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i 

innymi prawami osób trzecich. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby 

trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o tym  niezwłocznie Wykonawcę, 

który zobowiązuje się do przejęcia takich roszczeń.  

9. Strony ustalają, że w przypadku niedokończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, część dokumentacji 

projektowej odebranej już przez Zamawiającego może być wykorzystana do dokończenia projektu przez inną 

osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia.  

 

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

§ 13. Wykonanie robót budowlanych 

1. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy.  

2. Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia Kierownika 

budowy i kierowników robót branżowych, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Program 

Zapewnienia Jakości, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem 

robót.  

3. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Harmonogramu, stanowiącego załącznik Nr 5 do Umowy.   

4. Wykonawca wskazuje lokalizację oraz organizuje zaplecze budowy i ponosi wszystkie koszty związane  

z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze, organizacją zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych  

i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu i utylizacji nieczystości  

i odpadów związanych z prowadzoną działalnością oraz z organizacją dostarczenia energii elektrycznej  

i wody, odprowadzenia ścieków.  

5. Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisy BHP i ppoż., ochronę 

znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci, znaków geodezyjnych oraz urządzeń uzbrojenia terenu, 

zabezpiecza mienie przed kradzieżą. 

6. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy i przekazuje go Inspektorowi 

Nadzoru. 

7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane 

w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym. 

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących zamówienie,  

w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie wymagań BHP określonych 

odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, 

pierwszej pomocy, p.poż. i inny. 

9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży materiałów, 

urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny 

koszt. 

10. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z wykonywanymi 

robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi 

koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, 

zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników, zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu oraz terenu 

przyległego do obszaru objętego inwestycją. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla otoczenia 

(łącznie z robotami przygotowawczymi) z uwagi na realizację robót w terenie zabudowy mieszkaniowej. 

12. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 

dokona przeglądu punktów stałych osnowy geodezyjnej, sporządzając protokół z przeglądu. Wykonawca 

zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzeń punktów stałych 

osnowy geodezyjnej powstałych z winy Wykonawcy. 

13. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wspólnie z gestorami sieci dokona przeglądu uzbrojenia oraz  

z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta dokona przeglądu istniejącej zieleni, 

sporządzając protokół z przeprowadzonego przeglądu . Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć 

wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, 
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jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych 

uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy. 

14. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, zobligowany jest umożliwić dojazd do przyległych posesji,  zapewnić 

bezpieczny dostęp mieszkańcom do posesji i do lokali użytkowych.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do terenu budowy,   

z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota.   

16. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek udokumentować istniejący stan 

techniczny i zieleń sąsiadującej zabudowy poprzez dokumentację fotograficzną, której wersję papierową i na płycie 

CD przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek 

bezwzględnie prowadzić stały monitoring stanu technicznego sąsiadującej zabudowy i go dokumentować. 

Dokumenty Wykonawca dostarczy na życzenie Zamawiającego, komplet dokumentów Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej nie 

później niż w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót (par. 17).  

 

§ 14. Materiały budowlane 

1. Materiały - nowe, użyte do realizacji Umowy - powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane oraz 

wymaganiom Zamawiającego określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym.  

2. Na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, przedłoży orzeczenia lub 

atesty oraz uzyska akceptacje  przedstawicieli Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 

3. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Programu funkcjonalno-

użytkowego, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego.  

4. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we 

własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące 

dla obu Stron. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub 

wbudowania materiałów nie spełniających wymogów Programu funkcjonalno-użytkowego, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni. 

 

§ 15. Zasady wykonywania robót 

1. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad, 

Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa 

ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach zielonych. Wykonawca nie może 

zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). 

Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca. 

2. Pozostały materiał nieużyteczny z demontażu, będzie wywożony zgodnie z przepisami o ochronie 

środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami na składowisko wybrane przez Wykonawcę, a do 

Wykonawcy należy obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu tego i przedkładanie ewidencji  

na żądanie Zamawiającego.  

3. Wykonawca podczas realizacji Umowy w pełni przestrzega zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

wszystkich osób przebywających na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, 

ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym. 

4. Wszystkie roboty i czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki 

sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach 

publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób. 

5. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót pasie 

drogowym. 

6. Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia  

w ruchu drogowym, Wykonawca  sporządzi  projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyska niezbędne 

zatwierdzenia projektu. Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu i będzie go utrzymywał 

przez cały czas realizacji Umowy. 

7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego 

doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru, zapoznaje 

Zamawiającego ze sposobem  rozwiązania kolizji. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać 

Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie 

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji. 
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8. Zamawiający oraz Wykonawca mogą zażądać uczestnictwa drugiej strony w posiedzeniach, naradach 

technicznych kadry kierowniczej celem rozwiązywania podnoszonych spraw i tematów związanych 

bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 

§ 16. Zabezpieczenie terenu budowy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych 

robót w pasie drogowym. Prowadzone roboty powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dot. warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przed właściwymi służbami miejskimi  

i Policją.  

3. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz 

jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, 

jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia  

i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez siebie działalności. 

5. Dodatkowo Wykonawca dokona ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej na okres od daty rozpoczęcia robót do końca trwania Umowy. 

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia,  

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

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z 

przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

7. Umowy ubezpieczenia muszą zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, przy czym Wykonawca 

ma posiadać ubezpieczenie mienia według standardu EAR/CAR z uwzględnieniem ubezpieczenia mienia 

istniejącego oraz mienia otaczającego z selekcją ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

szkód rzeczowych, osobowych oraz finansowych lub posiadać oddzielną umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód rzeczowych, osobowych lub finansowych. Zakres 

ubezpieczenia musi pokrywać szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy. Suma 

ubezpieczenia EAR/CAR – wartość umowy powiększona o wartość szkód które mogą powstać w mieniu 

istniejącym oraz mieniu otaczającym. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – 

1.000.000,00 PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (okresie realizacji umowy). 

8. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych Umów 

ubezpieczenia, Zamawiający sam będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był 

zapewnić, na koszt Wykonawcy. 

9. Żadne zmiany warunków dokonanego ubezpieczenia nie zostaną wprowadzone bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

10. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowach ubezpieczeniowych. 

 

§ 17. Odbiory robót 

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów należycie wykonanych robót. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (na każdym etapie realizacji robót budowlanych), 

2) odbiór częściowy/końcowy, 

3) odbiór pogwarancyjny- ostateczny. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

1) żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej 

roboty, która zanika lub ulega zakryciu, 

2) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie  

i telefonicznie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego, 

3) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 

zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru, 

4) jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma 

obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę, 

5) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, 

Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie 

na własny koszt przywrócić stan poprzedni, 

6) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu  
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w dzienniku budowy. 

4. Odbiór częściowy/ końcowy: 

1) odbioru częściowego/końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na 

etap robót/przedmiot Umowy i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru częściowego/końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości obiektu do odbioru 

częściowego/końcowego, Zamawiający ustala datę jego rozpoczęcia. Czynności odbiorowe powinny 

być rozpoczęte nie później niż w ciągu 14 dni od skutecznego (potwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru.   

2) Za datę zakończenia robót przyjmuje się potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru datę zgłoszenia 

gotowości do odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych, 

3) Zamawiający dokonuje odbioru częściowego/końcowego wykonanych robót, przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i sporządza protokół odbioru końcowego robót, 

4) Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy: 

a) wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót do 

czasu usunięcia tych wad, 

b) wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych 

zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Zamawiający zaproponuje wysokość 

potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (potrącenie 15-30 % wartości 

brutto tych robót.), 

5) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru 

częściowego/końcowego, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania zlecić te roboty innemu 

Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  

6) Zamawiający dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, 

aprobat i wyników badań, otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na 

wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców protokołu odbioru częściowego/końcowego robót. 

5. Odbiór pogwarancyjny: 

1) odbiór pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych  

z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed 

końcem okresu gwarancyjnego, 

2) jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, 

Zamawiający może bez dodatkowego wezwania zlecić wykonanie tych robót innemu Wykonawcy. 

Kosztem zastępczego usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca, 

3) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu odbioru robót po usunięciu wszystkich 

wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad. 

 

§ 18. Rękojmia Wykonawcy, gwarancja. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy 

przez okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, licząc od dnia Odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w K.c. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, 

gwarancji jakości na okres ____ lat (zgodnie z Ofertą Wykonawcy), licząc od daty Odbioru końcowego 

robót, na warunkach określonych w Załączniku nr 10 do Umowy. 

3. Dla robót dotyczących zieleni Wykonawca udziela gwarancji na okres 1 roku od dnia odbioru końcowego. 

Na oznakowanie cienkowarstwowe wykonawca udziela gwarancji na okres 1 roku od dnia odbioru 

końcowego. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki i pokrywa koszty, 

wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ 

na trwałość gwarancji producenta. 

5. Dokument gwarancyjny stanowi Załącznik nr 10 do Umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania Wad lub wykona roboty w ramach usuwania 

nienależycie, Zamawiający może powierzyć zastępcze usunięcie Wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 

krótszego niż 14 dni roboczych, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje. 
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7. Udzielone rękojmia i gwarancja, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.c. 

 

§ 19. Płatności 

1. Rozliczenie za wykonanie etapu I (oddzielnie każdego z zadań nr 1 lub 2) – prace projektowe odbędzie się 

po dokonaniu odbioru całości dokumentacji projektowej i uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnych 

umożliwiających realizację danego zadania – 5% ceny umownej za dane zadanie na podstawie obustronnie 

podpisanego protokołu odbioru dokumentacji danego zadania. 

2. Rozliczenie za wykonanie etapu II (oddzielnie każdego z zadań nr 1 lub 2) - roboty budowlane odbędzie się 

po odbiorze końcowym danego zadania – 90% ceny umownej za dane zadanie na podstawie obustronnie 

podpisanego protokołu odbioru końcowego robót danego zadania. 

3. Rozliczenie za pełnienie nadzoru autorskiego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie danego zadania (o 

ile będzie wymagane) na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy – 5% ceny umownej danego zadania. 

4. Każda płatność odbędzie się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu końcowego robót dla każdego  

z etapów oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę. 

5. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w walucie polskiej.   

7. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany na fakturach.  

8. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim 

okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających 

je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 

wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Do Umowy załącza się wzory 

oświadczeń, stanowiące Załączniki nr 7 i nr 8 do Umowy .  

9. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

10. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę  

o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, 

Zamawiający może : 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, 

będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność 

fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie 

złoży w trybie określonym wyżej uwag, wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

13. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

14. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na koniec okresu rozliczeniowego, 

będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, przedstawiane Zamawiającemu wraz: 

1) z protokołem Odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,  
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2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

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

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 

dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  

o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru końcowego robót budowlanych, lub jeżeli 

roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz  

z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.   

15. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą wymaganych dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 

umownych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek.  

16. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości dotyczących składanych dokumentów.  

17.  Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego 

stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę 

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

dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 

wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności 

mających wpływ na tę wymagalność.  

18. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi 

i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag,  a Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

19. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, 

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

20. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub 

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

21. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie 

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje 

umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do 

wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

22. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 

Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

23. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawców lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należnej za 

wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za 

wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami 

jednostkowymi określonymi w Umowie, Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 

jednostkowych określonych w Umowie.  

24. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 

płatności bezpośrednich, nie wykonali żadnych robót i nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT  

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota 

wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.  

25. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich 

rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych 

robót do wysokości objętej płatnością końcową. Do Umowy załącza się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik 

Nr 8. 

26. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowej zapłaty za realizację robót budowlanych z etapu II każdego z 

zadań na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu procentowego zaawansowania robót, przy 
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czym wartość tych robót jest ograniczona do wysokości określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz 

rozliczenia te nie będą występowały częściej niż raz w miesiącu (na koniec danego miesiąca rozliczeniowego). 

 
 

§ 20. Wierzytelności 
1. Cesja przez Zamawiającego praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz innego 

podmiotu z Grupy Kapitałowej Immobile S. A. nie wymaga pisemnej zgody Wykonawcy, przy czym 

wymaga przedstawienia Wykonawcy umowy cesji Umowy Zamawiającego z innym podmiotem z Grupy 

Kapitałowej Immobile S. A. 

2. Przelanie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz innego 

podmiotu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zapis zdania pierwszego nie dotyczy podmiotów 

powiązanych kapitałowo lub osobowo z Wykonawcą.   

3. Postanowienie, o którym mowa w § 20 ust. 2 Umowy, nie dotyczy przelewu wierzytelności z tytułu 

wynagrodzenia na bank Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT po pisemnej informacji o przelewie 

wierzytelności ze strony Banku, z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od przelewu wierzytelności 

Zamawiający będzie mógł skorzystać z uprawnień wynikających z § 11 ust. 9 Umowy i § 11 ust. 10 Umowy 

oraz prawa Zamawiającego do potrącania wszelkich jego wymagalnych należności w stosunku do 

Wykonawcy z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z kredytu bankowego, Wykonawca oświadcza, że wyraża 

zgodę na przelew na rzecz banku finansującego wszelkich praw wynikających z niniejszej Umowy. 
 

§ 21.  Kary umowne 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary 

umowne, w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy (każdego z zadań) wynikających z terminów 

określonych w par. 2 Niniejszej Umowy - w wysokości 1.000,00 PLN brutto, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki,  

2) za nieprzedstawienie w terminie Harmonogramu realizacji Umowy w wysokości 1.000,00 PLN  

i dodatkowo 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki, 

3) za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie  

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 2.000,00 PLN za każdy 

dzień nieprawidłowości, 

4) w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy :  

 uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym, naradach budowy, 

 zasad p.poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia, 

 utrzymania porządku na budowie, 

- Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN; podobnie za 

każde naruszenie przepisów lub porządku potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, 

5) za przebywanie na terenie budowy osoby, której dotyczy taki wymóg, niezatrudnionej na umowę  

o pracę 1.000,00 PLN, za każdy taki przypadek, 

6) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości (każdego 

z zadań) wynikających z terminów określonych w par. 2 niniejszej Umowy -  

w wysokości 1.000,00 PLN wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

7) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych (każdego z zadań) 

wynikających z terminów określonych w par. 2 niniejszej Umowy bez uzasadnionego powodu - w 

wysokości 500 PLN wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

8) za prowadzenie dziennika budowy, niezgodne z Prawem Budowlanym, tj. nieuzupełnianie wpisów 

na bieżąco, w wysokości 1000 PLN kary, za każdy taki przypadek, 

9) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 PLN, 

10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 1 000,00 PLN, 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 000,00 

PLN, 

12) za zwłokę w przekazaniu Raportu Miesięcznego zgodnie z §4 pkt 10 Umowy - w wysokości 100,00 

PLN za każdy dzień zwłoki, 

13) za każdy stwierdzony przypadek prowadzenia dziennika budowy niezgodnie ze stanem faktycznym 

na budowie 1000 PLN, za każdy taki przypadek, 

14) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez 
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Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 23 ust. 1 Umowy -  

w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, o którym mowa w § 3 Umowy, za odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia, z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy.  

4. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 25 

% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3. 

5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości 

faktycznie poniesionej szkody. 

6. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu  

10 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary. 

7. Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie 

Wykonawcy.   

8. Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 

Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

Umowy. 

9. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub 

odstąpienia od niej. 

10. W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia 

miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób 

trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych. 

 

§ 22. Odpowiedzialność odszkodowawcza 
1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych, 

Strona ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.  

2. W razie wykrycia wady dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego jej 

usunięcia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. W razie niespełnienia tego obowiązku, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego wzywania i informowania, do zastępczego usunięcia wady przez wybraną przez 

siebie osobę lub podmiot, na koszt i ryzyko Wykonawcy; nie naruszy to innych praw Wykonawcy 

wynikających z Umowy lub przepisów prawa.  

 

§ 23. Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

1)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 

wykonywanie może grozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu - odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

2) jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację prac projektowych lub robót 

budowlanych i nie realizuje ich przez okres 3 dni, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, 

3) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub robót budowlanych 

i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego lub w przypadku wstrzymania prac 

lub robót przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji  

o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, 

4) jeżeli Wykonawca wykonuje prace lub roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na 

polecenia Zamawiającego, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez 

Zamawiającego terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, 

5) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania Umowne, w ciągu 14 dni od powzięcia 

wiadomości, 

6) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej 

zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia 

wiadomości. 

2. W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem. 

3. Bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonywane 

przez Zamawiającego, stanowią podstawy odstąpienia od Umowy, o której mowa w art. 143c ust. 7 UPZP. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy i zabezpieczyć przerwane 
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prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych robót, 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w ciągu 7 dni od 

dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane prace projektowe 

lub roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacją według stanu na dzień odstąpienia od Umowy,  

a Zamawiający dokona ich odbioru, 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający według 

własnego wyboru, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, może zrezygnować z odbioru 

przerwanych prac projektowych albo zadecydować o odbiorze części lub całości przerwanych prac, 

żądając dostarczenia ich inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. 

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji 

innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

5) Wycena przerwanych prac projektowych lub robót budowlanych wykonanych do dnia odstąpienia, 

ustalona będzie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, ostateczną ich wysokość ustali 

Zamawiający. 

6) Strony Umowy sporządzą protokół odbioru przerwanych prac projektowych lub robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za 

przerwane prace lub roboty i wystawienia faktury. 

 

§ 24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. (tj. w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu * – formach dopuszczonych w art. 148 ust 1 UPZP). 

Poniższe postanowienia podano przykładowo dla zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie, tj. ……………… (słownie: …………………….. …/100) PLN, w formie ………….. 

(gwarancji ……………….. np. „Gwarancji należytego wykonania umowy” Nr …………….. wystawionej w 

dniu …………. r. przez ……………….….…….. i obowiązującej od dnia ……….. do dnia ………. *). 

Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane 

jest w banku Zamawiającego*) na czas trwania Umowy, a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 4 do 

niniejszej Umowy. 

2. Kwota ………….. (słownie: ……………… …/100) PLN, stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie:  
 

- podpisanego protokołu odbioru końcowego, o ile w efekcie odbioru nie stwierdzono wad 

wymagających usunięcia, 

- podpisanego protokołu usunięcia wad, o ile zostały stwierdzone w trakcie odbioru końcowego  

i wyznaczono termin ich usunięcia. 
 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% wartości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………… (słownie: …………….. …/100) PLN, zostanie 

zwrócona nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi równego okresowi gwarancji jakości 

zadeklarowanemu w ofercie. 

4. Wykonawca wniósł 30% zabezpieczenia w formie ……….. (gwarancji …………….. np. „Gwarancji 

należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi” Nr ………….. wystawionej w dniu 

……………… r. przez ……………………………………………..……… i obowiązującej od dnia ……………. do 

dnia …………. r.*) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zdeponowane jest  

u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane jest w banku Zamawiającego*) na 

czas jej trwania. 

5. Jeżeli okres zabezpieczenia przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres,  

a zabezpieczenie w innej formie, na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym pisemnym zobowiązaniem 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia bez dodatkowego wezwania, na 

kolejne okresy.  

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia na 30 dni przed upływem terminu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz, Zamawiający nabywa 

prawo bez dodatkowego wzywania Wykonawcy, do uzyskania zabezpieczenia z gwarancji lub poręczenia. 

7. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość 

zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. 

9. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
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§ 25. Zmiana Umowy 
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian Umowy. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami PZP, w tym art. 144 ust.1 PZP 

oraz określonych w niniejszej Umowie.  

3. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treść stosunku prawnego 

nawiązywanego Umową, na które określona przyczyna wskazana poniżej, wywarła wpływ.  

4. W trybie art. 144 ust.1 pkt 1 PZP, zmiany umowy będą mogły nastąpić wyłącznie w następującym zakresie:   

1) ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron 

Umowy: 

a) zmiany wysokości stawki  VAT, w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów prawa, skutkujące 

odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych elementów 

projektu, 

c) w przypadku realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

d) w przypadku zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

e) wprowadzenie zmian nieistotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 

f) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5.  

2) terminu realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od Stron 

Umowy:  

a. niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy 

obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót, 

b. niemożności, mimo gotowości Wykonawcy, przekazania terenu budowy Wykonawcy w całości lub 

w częściach niezbędnych dla realizacji Umowy; 

c. wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy, lub za które 

Wykonawca jest odpowiedzialny, 

d. gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły 

wyższej, 

e. jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację robót zgodnie z ich technologią, co musi 

zostać potwierdzone protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego lub wpisem do dziennika 

budowy przez Inspektora Nadzoru. 

f. konieczności wykonania usług lub robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

wpływających na termin wykonania usług lub robót budowlanych objętych Umową, 

g. ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (np. uzyskania decyzji 

administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci  

i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy i brak 

odpowiedzialności Wykonawcy został udokumentowany i przyjęty przez Zamawiającego, o ile 

spowodowało to zakończenie prac projektowych w terminie innym niż określone w Załączniku nr 

5 do Umowy.  

h. zmiany w przepisach prawnych, mające wpływ na realizację umowy, 

i. konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie  

z wymogami służb środowiskowych), mające wpływ na realizację umowy, 

j. istotnych zmian projektowych wprowadzonych w wyniku przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

k. polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach 

projektowych (istotne zmiany wprowadzone po zakończeniu danego etapu wyszczególnionego  

w szczegółowym harmonogramie prac projektowych), 

l. wstrzymania przez Zamawiającego prac projektowych, 

m. odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z 

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

n. zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, 

mających wpływ na termin realizacji, 

o. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących 

niemożliwością prowadzenia prac projektowych; 
 

3) zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zdolności których Wykonawca polegał 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych § 8 Umowy, 

4) zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa  

w § 6 Umowy, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże 
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spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o 

zamówienie publiczne; 

5) zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres wykonywanych robót budowlanych, 

wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów o podwykonawstwo oraz zmian 

zapisów dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy, stanowiących konsekwencję zmiany płatnika 

należności należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

6) zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

5. Dopuszczane są zmiany Umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 UPZP, o ile 

zaistnieją opisane w nich okoliczności. 

6. Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 

7. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem UPZP są nieważne. Na ich miejsce w Umowie wchodzą 

postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

8. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu 

korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów 

poczty elektronicznej, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu 

Umowy oraz zmiana personelu Zamawiającego wymienionego w załączniku Nr 11 nie stanowią zmiany 

Umowy i wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony,  

 

§ 26. RODO powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. PROJPRZEM MAKRUM S.A.  jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 

kwietnia 2016 roku 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) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz 

przepisów wykonawczych. 

2. PROJPRZEM MAKRUM S.A.  powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i 

zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. 

3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe z kategorii : mieszkańców 

Miasta Bydgoszczy, pracowników PROJPRZEM MAKRUM S.A. i innych osób fizycznych, do których dostęp 

Wykonawcy jest niezbędny do realizacji Umowy, w szczególności są to takie dane osobowe jak : imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail i numer telefonu. 

4. PROJPRZEM MAKRUM S.A.  upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w formie 

papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych. 

5. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez 

Wykonawcę, o których mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych. 

6. Powierzenie danych osobowych przez Wykonawcę oraz osoby upoważnione przez Wykonawcę, o którym mowa 

w ust. 5 będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie PROJPRZEM MAKRUM S.A. . Za 

udokumentowane polecenie PROJPRZEM MAKRUM S.A.  uznaje się zadania zlecone do wykonania w ramach 

niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych  

w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, a w szczególności przestrzegania przepisów art. 32 RODO  

w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych osobowych. 

8. Wykonawca oświadcza, że : 

1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych; 

2) ma wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych adekwatne do 

charakteru, zakresu, kontekstu i celów oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych  

o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia; 

3) w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym 

ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 

lub w inny sposób przetwarzanych. 

9. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 

zachowania danych osobowych w poufności oraz sposobów ich zabezpieczenia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy PROJPRZEM MAKRUM S.A.  w zakresie : 

1) realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej 

praw określonych w rozdziale III RODO; 

2) zapewniania realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO. 
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11. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wykonawca 

nie może przetwarzać danych w innym celu niż określony w niniejszej Umowie.   

12. W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień dot. powierzenia danych, w zakresie celów  

i sposobów przetwarzania, o którym mowa w ust. 2, staje się on administratorem powierzonych niniejszą 

Umową danych w odniesieniu do tego przetwarzania.   

13. PROJPRZEM MAKRUM S.A.  wyraża ogólną zgodę na to, by Wykonawca korzystał  

z usług innego podmiotu przetwarzającego w zakresie przedstawionym przez Wykonawcę. Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować pisemnie PROJPRZEM MAKRUM S.A. o wszelkich zamierzonych 

zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym 

Centralnemu Instytutowi Analiz Polityczno-Prawnych możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich 

zmian.   

14. PROJPRZEM MAKRUM S.A. wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzenia w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania informacji od Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu. Brak sprzeciwu PROJPRZEM 

MAKRUM S.A. w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanym dalszym powierzeniu jest 

równoznaczne ze zgodą PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dalsze powierzenie.   

15. Dalsze powierzenie przetwarzania przez Wykonawcę podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa  

w ust. 13 wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone  

w niniejszym paragrafie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem 

zakresu (lub kategorii) dalsze powierzonych danych osobowych.   

16. Wykonawca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w ust. 13 jak za własne. 

17. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się 

wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej 

Umowy. 

18. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu 

naruszenia, do poinformowania PROJPRZEM MAKRUM S.A. o naruszeniu ochrony powierzonych danych 

osobowych.   

19. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia PROJPRZEM MAKRUM S.A., na każde jego żądanie, 

informacji na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych w 

terminie 3 dni od dnia wpłynięcia żądania. 

20. PROJPRZEM MAKRUM S.A. ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Wykonawcę 

sposobów ochrony powierzonych danych osobowych i upoważnia do tego działania Centralny Instytut Analiz 

Polityczno-Prawnych z siedzibą w m.st. Warszawa (adres: Cynamonowa 2/8, 02-777 Warszawa), wpisany 

do rejestru przedsiębiorców i stowarzyszeń krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 

KRS 0000300443, NIP: 522-228-05-76, Regon: 141336446), a Wykonawca ma obowiązek umożliwienia 

Centralnemu Instytutowi Analiz Polityczno-Prawnych przeprowadzenia takiej kontroli.    

21. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia danych 

osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez 

Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych. 

22. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które 

nakłada niniejsza Umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami PROJPRZEM MAKRUM 

S.A. lub wbrew tym instrukcjom. 

23. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę, gdy Wykonawca : 

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową : 

2) nie zastosował się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych. 

24. Po zakończeniu Umowy, Wykonawca adekwatnie do woli Centralnego Instytutu Analiz Polityczno-

Prawnych, niezwłocznie zwróci lub dokona zniszczenia powierzonych mu danych osobowych, wszelkich 

dokumentów powstałych w czasie ich przetwarzania oraz wszelkich kopii zawierających powierzone do 

przetwarzania dane osobowe, w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie, z zastrzeżeniem ust. 

25. 

25. Wykonawca ma prawo przetwarzać dane osobowe nawet po zakończonej Umowy, jeśli obowiązek taki wynika 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.   

26. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu 

cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  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). 

 

§ 27. Interpretacja dokumentów Umowy 
1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
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2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych postanowień Umowy, obowiązywać będzie kolejność ważności 

dokumentów zgodnie z ust.3. 

3. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty: 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 1, 

2) kopia Oferty Wykonawcy – załącznik nr 2, 

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – załącznik nr 3, 

4) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – załącznik nr 4, 

5) Harmonogram finansowo-rzeczowy, stanowiący załącznik Nr 5, 

6) Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót 

budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych – załącznik nr 6, 

7) Wzór oświadczenia o zapłacie podwykonawcom – załącznik nr 7 i 8, 

8) Wzór protokołu sprawozdawczego – załącznik nr 9, 

9) Oświadczenie gwarancyjne wraz z warunkami – załącznik nr 10, 

10) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – załącznik nr 11, 

11) Zarządzenie nr 10/2014 i nr 7/2017- załącznik nr 12 i 13. 

 

§ 28. Obowiązujące przepisy prawa 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego.  

2. W zakresie objętym niniejszą Umową, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, dotyczących zajmowania pasa drogowego. 

 

§ 29. Postanowienia końcowe 
Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli 

jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc 

obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie 

postanowieniem mającym moc prawną. 

 

§ 30. Sprawy sporne 
Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego, właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 31. Podpisanie Umowy 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron, odczytano i podpisano. 

 

Podpisy Stron 

Zamawiający   Wykonawca 
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Załącznik nr 7 do Umowy 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY  
Dotyczy umowy Nr ______ zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

obejmującej pn.:  "…………………….. " 
 
Niniejszym, jako upoważniony do reprezentowania ___________________________ 
(nazwa Podwykonawcy) oświadczam, że płatności należne od _____________ 
____________________________ z siedzibą w ____________________________, 
ul. ____________________________ (nazwa i adres Wykonawcy) za prace w branży 
______________________ objęte przedmiotem umowy podwykonawczej 
 Nr ______ z dnia _________, zrealizowanie w okresie rozliczeniowym do 
dnia________________, zostały uregulowane. 
 
Wobec tego, Podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu  
i zrzeka się ich dochodzenia wobec Zamawiającego - PROJPRZEM MAKRUM S.A. .   
 
Miejscowość, data …………………… 
 
 
PODWYKONAWCA  
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Załącznik nr 8 do Umowy 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY  
Dotyczy umowy Nr ______ zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

obejmującej pn.:  "……………….. " 
 
Niniejszym, jako upoważniony do reprezentowania ___________________________ 
(nazwa Podwykonawcy) oświadczam, że wszelkie płatności należne od 
____________________________ z siedzibą w ________________________, ul. 
__________________________ (nazwa i adres Wykonawcy) za prace w branży 
______________________ objęte przedmiotem umowy podwykonawczej 
 Nr ______ z dnia _________, w kwocie ______________ zostały uregulowane.  
 
Wobec tego, Podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu  
i zrzeka się ich dochodzenia wobec Zamawiającego - PROJPRZEM MAKRUM S.A. .   
 
Miejscowość, data …………………… 
 
 
PODWYKONAWCA  



 

Załącznik nr 9 do Umowy  
 

Data:  ……………………….. 
 

Raport miesięczny nr …../202… 
okres od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr 

 

Nazwa zadania:  

Umowa: …….. z dnia dd.mm.rrrr 

Data sporządzenia: dd.mm.rrrr 

Zamawiający: 
PROJPRZEM MAKRUM S.A. .  

Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszczy 

Wykonawca:  

Etap realizacji:  

Prace wykonane (od ostatniego sprawozdania), również uzyskane i wysłane materiały do opinii, 
warunków, uzgodnień itp. 

Lp. Data  
wykonania 

Opis prac 

1   

2   

Prace planowane (do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym) 

Lp. 
Data  

wykonania 
Opis prac 

1   

2   

Prace niezrealizowane w okresie sprawozdawczym 

Lp. 
Etap, punkt 

harmonogramu 
Opis, przyczyny 

1   

2   

Istotne zagrożenia w realizacji projektu 

Lp. Etap Opis 

1   

 
 

Podpis koordynatora projektu 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano 

 
 

Podpis osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego  
 
 
 


