
Załącznik nr 10 do SIWZ

UMOWA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NR       /PN/2015
zawarta w dniu ............... r. w Pile pomiędzy:

Gminą Piła – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Pile  z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 76, NIP:

764-254-51-76,  reprezentowanym  przez  Dariusza  Kubickiego  -  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Sportu

i Rekreacji w Pile, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

..........................................................................................................................................................................
wpisanym do ……………………………………… pod numerem ………, NIP: ……………….,...............

REGON: ………………, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………….……………………..…....................

2. ……………………………………………………………………………….…………………..................

§ 1
Informacje wstępne

Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.

907 ze zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach przewidzianych dla wartości

zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile ul. Żeromskiego 90, działka

236/2:  Modernizacja  części  trybun  oraz  tunelu  (przejścia  dla  zawodników)  na  stadionie

lekkoatletycznym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj – II etap”.

§ 2

Przedmiot umowy
1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  dokumentacji  projektowej

wykonawczej wraz z wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych polegających na:  „Remoncie,

przebudowie i rozbudowie stadionu lekkoatletycznego w Pile ul. Żeromskiego 90, działka 236/2:

Modernizacja części trybun oraz tunelu (przejście dla zawodników) na stadionie lekkoatletycznym

realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj – II etap”.

2. Szczegółowy  zakres  rzeczowy  robót  oraz  wymagania  Zamawiającego  w  stosunku  do  przedmiotu

zamówienia  określa  program  funkcjonalno-użytkowy  stanowiący  załącznik  nr  4 do  umowy  oraz

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 3 do umowy.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  kontroli  realizacji  przedmiotu  umowy,  uzyskiwania

bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac na bieżąco w każdym momencie trwania umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z istniejącym terenem na

którym będą wykonywane roboty budowlane oraz warunkami realizacji robót zawartymi w Specyfikacji



Istotnych  Warunków  Zamówienia,  dokonał  szczegółowej  ich  analizy  i  stwierdza,  że  otrzymane

informacje są kompletne i wystarczające do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

5. Wykonawca  oświadcza,  że  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  posiada  ubezpieczenie  od

odpowiedzialności cywilnej, co potwierdza opłacona polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

…………….. wystawiona przez ……………………………, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty

Wykonawcy, a kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 3

Termin i warunki wykonania przedmiotu umowy

1. Cały zakres przedmiotu zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30 stycznia 2016r.

2. W uzasadnionych przypadkach, przewidzianych § 14 termin zakończenia robót, określony w ust. 1 może

ulec zmianie. Zmiana terminu wykonania umowy, może być dokonywana wyłącznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy.

3. Podstawą rozpoczęcia  robót  budowlanych  przez  Wykonawcę  jest  uprzedni  odbiór  i  zaakceptowanie

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykonawczej dla przedmiotu zamówienia.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Stosownie do ustaleń przetargowych i  oferty  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  wykonanie przedmiotu

zamówienia określonego w umowie ustala się na kwotę ryczałtową brutto w wysokości …………….

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

2. Kwota określona w ust. 1 jako całkowita cena za wykonanie przedmiotu umowy, wynikająca ze stałych

ryczałtowych  cen  brutto  za  wykonanie  poszczególnych  zakresów  rzeczowych  robót  wymienionych

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowi ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy przez cały

okres  obowiązywania  umowy  nie  podlega  waloryzacji  i  nie  może  ulec  zmianie  z  zastrzeżeniem

postanowień ust. 4.

3. Wymieniona wyżej  kwota zawiera w sobie obowiązujący podatek VAT, wszystkie koszty i  składniki

związane  z  wykonaniem zamówienia,  podatki  i  opłaty,  koszty  ewentualnych  reklamacji  wynikłych

w okresie  gwarancji  i  rękojmi,  wynagrodzenie  za  przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych

i wszystkie dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z realizacją umowy, a niezbędne do

wykonania umownego zakresu robót. Nieuwzględnienie w zaoferowanej cenie brutto wszystkich robót

i innych  wydatków  niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotu  umowy  na  warunkach  określonych

niniejszą  umową,  stanowi  element  ryzyka  Wykonawcy i  nie  skutkuje  zwiększeniem wynagrodzenia

ryczałtowego.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  ograniczenia  przez  Zamawiającego  umownego  zakresu  robót.

W przypadku  zaniechania  realizacji  części  zakresu  przedmiotu  umowy  wynagrodzenie  ryczałtowe,

o którym  mowa  w  ust.  1,  ulegnie  odpowiednio  zmniejszeniu  o  wartość  robót  niewykonanych

(zaniechanych).  Ograniczenie  przez  Zamawiającego  umownego  zakresu  robót  nastąpi  na  podstawie



oświadczenia  woli  złożonego Wykonawcy przez Zamawiającego i  protokołu konieczności  spisanego

przez kierownika robót z udziałem właściwego branżowo inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy. Z tytułu ograniczenia umownego zakresu robót Wykonawcy nie przysługują żadne

roszczenia  odszkodowawcze  wobec  Zamawiającego.  Ograniczenie  zakresu  robót  powoduje

automatyczne  obniżenie  ceny o wartość  robót  niewykonanych (zaniechanych),  wyliczonych zgodnie

z wartością  robót  poszczególnego  zakresu  wg  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  w  przypadku,

kiedy zaniechano realizacji elementu scalonego w całości lub zgodnie z zapisami § 17 niniejszej umowy

(w pozostałych przypadkach). Wartość robót zaniechanych potwierdza inspektor nadzoru.

§ 5

Warunki płatności

1. Rozliczenie - zapłata  za wykonane roboty, odbywać się będzie przelewem bankowym, na rachunek

Wykonawcy  (wskazany  na  fakturach)  w  oparciu  o  prawidłowo  wystawione  faktury  częściowe,

w następujący sposób:

1) 40 % ceny brutto po wykonania co najmniej 40 % zakresu zamówienia;

2) 50 % ceny brutto po wykonania co najmniej kolejnych 50 % zakresu zamówienia;

3) 10 % ceny brutto po dostarczeniu decyzji….............................................., 

przy  czym  w  2015  roku  Zamawiający  zapłaci  za  wykonane  roboty  do  wysokości  środków

zabezpieczonych w planie finansowym, a pozostałą kwotę zapłaci w 2016 roku.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie  ….. dni od

daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami

-  bezusterkowymi  protokołami  odbiorów  częściowych  i  odbioru  końcowego  –  sporządzonymi  na

zasadach określonych w ogólnych warunkach umowy i podpisanymi przez Inspektora nadzoru.

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego .

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

1) Protokolarnego przekazania Wykonawcy w terminie trzech dni od daty podpisania umowy, terenu 

budowy i odbioru robót po ich bezusterkowym wykonaniu na warunkach określonych w umowie.

2) W miarę posiadania technicznych możliwości, wskazania punktu poboru energii elektrycznej i wody,

jeżeli  Wykonawca nie ma możliwości indywidualnego poboru z instalacji  zasilających, będących

w gestii Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pile i Zakładu Energetycznego. Koszty

będą ustalane na podstawie zużycia  wykazanego przez zainstalowane urządzenia pomiarowe lub

ryczałtowo wg cen dostawców mediów obowiązujących w czasie  dostawy,  co zostanie  ustalone

w protokole  przekazania  terenu  budowy.  Kosztami  za  w/w  media  zużytymi  w  trakcie  trwania

umowy, obciążony będzie Wykonawca.

3) Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robót będących przedmiotem umowy



4) Dokonywania i potwierdzania zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

5) Uczestniczenia  w  konsultacjach  i  uzgodnieniach,  które  okażą  się  niezbędne  dla  zapewnienia

właściwego wykonania umowy.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

W ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1) Realizacji  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  Programem  Funkcjonalno-  Użytkowym  w  celu

osiągnięcia zamierzonego w nim celu.

2) Sporządzenia  dokumentacji  projektowej  wykonawczej  na  podstawie  Programu  Funkcjonalno-

Użytkowego.

3) Opracowania  dokumentacji  projektowej  wykonawczej  w  zakresie,  jaki  jest  niezbędny  do

prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich

niezbędnych uzgodnień i dokumentów potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4) Wykonania  zakresu  rzeczowego  robót  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej,  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

5) Zastosowania  przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  materiałów  dopuszczonych  do  obrotu

i stosowania w budownictwie przy tego typu robotach budowlanych.

6) Przedkładania  do  akceptacji  Zamawiającego,  rysunków  wykonawczych  oraz  specyfikacji

technicznych, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno- Użytkowego.

7) Przekazania  Zamawiającemu  przed  realizacją  robót,  uzgodniony  projekt  wykonawczy(  2  egz.)

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, na dysku CD w formacie dwg oraz pdf- część

rysunkowa oraz w formacie doc i pdf – część opisowa – po 1 egz.

8) Opracowania, jeżeli w toku opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej przez Wykonawcę

zajdzie  konieczność  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  na  zamówione  roboty  budowlane,

dokumentacji  projektowej  w postaci  projektu  budowlanego,  wykonawczego  i  uzyska  w ramach

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy wszelkich uzgodnień, opracowań

geodezyjnych,  uzgodnienia  ZUD,  opracowań  projektowych  (np.  przyłączy),  niezbędnych  do

przekazania  Zamawiającemu  kompletnej  dokumentacji  projektowej  (projekt  budowlany

i wykonawczy).

9) Wykonania  i  przekazania  Zamawiającemu w sytuacji  opisanej  w ust.  9  zatwierdzonego projektu

budowlanego 2 egz.

10) Przedstawiania  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  poszczególnych  umów  z  podwykonawcami

realizującymi część robót w jego imieniu.

11) Zorganizowania na własny koszt pomieszczeń na składowanie materiałów i narzędzi, zabezpieczenia

placu budowy pod kątem dozoru własnego mienia.

12) Wykonania  niezbędnego  oznakowania  terenu  robót  oraz  zabezpieczenie  terenu  budowy  pod

względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa osób trzecich.



13) Usuwania  na  bieżąco  odpadów  i  gruzu  na  wysypisko  przyjmujące  tego  typu  odpady  wraz

z poniesieniem kosztów ich utylizacji.

14) Ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z mediów niezbędnych do wykonania niniejszej

umowy,  takich jak  woda,  energia  elektryczna itp.  ustalanych na podstawie zużycia  wykazanego

przez  zainstalowane  urządzenia  pomiarowe  (lub  ryczałtowo)  wg  cen  dostawców  mediów

obowiązujących w czasie dostawy, którymi Wykonawca będzie obciążony podczas odbioru.

15) Przekazania  lub  udostępniania  Zamawiającemu  przy  poszczególnych  odbiorach  dokumentów

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy (w szczególności protokołów

z wszelkich  przeprowadzonych  pomiarów  zawierających  pozytywne  wyniki  wszelkich

przeprowadzonych niezbędnych prób i badań wraz z kompletem dokumentów).

16) Dostarczenia i przekazania Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,

zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkich niezbędnych dokumentów, atestów, certyfikatów

lub aprobat technicznych, gwarancji  producenckich na materiały użyte do wykonania przedmiotu

zamówienia  umożliwiających  ich  prawidłowe  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem  oraz

dokumentu udzielonej gwarancji własnej.

17) Dostarczenia i przekazania Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,

dokumentacji  powykonawczej  geodezyjnej  i  świadectwa  pomiarów  geodezyjnych  wykonanych

przez uprawnionego geodetę - w wersji oryginalnej papierowej 3 egz. oraz 1 egz. na płycie CD-R

zapisanej w formacie dwg (rysunki) oraz PDF (pozostałe).

18) Dostarczenia i przekazania Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,

dokumentacji  projektowej  powykonawczej  (1  egz.),  w  wersji  papierowej  oraz  w  wersji

elektronicznej, na dysku CD-R w formacie dwg oraz pdf - część rysunkowa oraz w for-macie doc

i pdf – część opisowa – po 1 egz.

19) Uporządkowania  terenu  i  demontaż  obiektów  tymczasowych  po  zakończeniu  robót  oraz

przywrócenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia robót.

20) Zgłaszania wpisem w dzienniku budowy gotowości do odbioru wykonanych robót.

21) Stosowania się do przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,  szczególnie na

etapie projektowania.

22) Ponoszenia pełnej odpowiedzialność za:

a) przejęty teren budowy (robót) i mienie znajdujące się na przekazanym terenie budowy oraz za

wszelkie zdarzenia tam zaistniałe, w tym odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe na tym

terenie, jak i terenie przylegającym, a mające związek z prowadzeniem tam robót budowlanych

objętych umową, do daty jego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego,

b) wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawców szkody osobiste i majątkowe

wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,

c) roszczenia  odszkodowawcze  wynikające  z  prawomocnych  orzeczeń  sądowych,  łącznie

z wszelkimi  wynikającymi  z  tego  tytułu  kosztami,  które  mogłyby  być  skierowane  do

Zamawiającego  lub  innych  osób  działających  w  imieniu  Zamawiającego,  o  ile  nie  zostaną



zaspokojone z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy,

d) dbanie o należyty porządek na terenie budowy (robót) oraz zabezpieczenia go przed dostępem

osób trzecich.

§ 8

Odbiory robót

1. Strony ustalają, że roboty będące przedmiotem niniejszej umowy odbierane będą na podstawie

bezusterkowych  protokołów  odbiorów  częściowych  oraz  bezusterkowego  protokołu  odbioru

końcowego.  Zamawiający powoła  Komisję  odbiorową,  której  członkowie  będą  uczestniczyli

wraz z inspektorem nadzoru w odbiorach wykonanych robót.

2. Gotowość  wykonanych  robót  przy  poszczególnych  odbiorach  musi  być  potwierdzona

każdorazowo przez właściwego branżowo inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

3. Wykonawca  obowiązany  jest  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy,  zgłaszać  do  odbioru

wszelkie zakresy robót ulegające zakryciu oraz zakresy robót objęte harmonogramem rzeczowo-

finansowym,  stanowiące  podstawę  do  wystawienia  faktur  częściowych.  Odbiory  tych  robót

dokonywane będą następująco:

1) wykonane roboty ulegające zakryciu:

a) kierownik budowy zgłasza wpisem w dzienniku budowy gotowość do odbioru robót, informując

jednocześnie o tym fakcie inspektora nadzoru, który potwierdza gotowość do odbioru,

b) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone przez Komisję odbiorową, że zgłoszone do

odbioru  roboty nie  zostały należycie  wykonane  zgodnie  z  będącą  podstawą  ich  wykonania

dokumentacją  projektową  lub  stwierdzono  w  trakcie  odbioru  usterki,  niedoróbki  i  wady,

wówczas Komisja odbiorowa przerwie proces odbioru i zobowiąże Wykonawcę do wyznaczenia

nowego terminu zgłoszenia gotowości do odbioru robót, po dokończeniu robót lub usunięciu

usterek, niedoróbek i wad.

c) Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić  Zamawiającego  o  usunięciu  usterek,  niedoróbek

i wad oraz ponownie zgłosić do odbioru roboty uprzednio nieodebrane,

d) z  czynności  odbioru  robót  zostanie  spisany  protokół  odbioru  wykonanego  bez  usterek,

niedoróbek  i wad  zakresu  rzeczowego  robót  ulegających  zakryciu  zgłoszonych  do  odbioru,

sporządzony przez Komisję odbiorową przy udziale przedstawicieli  Wykonawcy i podpisany

przez w/w osoby.

2) wykonane zakresy robót objęte harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiące podstawę

do wystawienia faktur częściowych:

a)  kierownik budowy zgłasza wpisem w dzienniku budowy gotowość do odbioru częściowego

robót informując jednocześnie o tym fakcie inspektora nadzoru,

b)  inspektor nadzoru w terminie nie dłuższym niż 5 dni, ustosunkuje się do wpisu dotyczącego

gotowości do odbioru, poprzez potwierdzenie gotowości do obioru lub odrzucając zgłoszenie,

podając powody i określając, jakie roboty muszą być wykonane dla potwierdzenia gotowości do



odbioru  oraz  dokumenty,  które  muszą  być  przedłożone,  jednocześnie  informując  o swojej

decyzji Zamawiającego,

c)  jeżeli  inspektor  nadzoru  potwierdzi  gotowość  do  odbioru,  Wykonawca  pisemnie  zgłasza

Zamawiającemu gotowość do odbioru prosząc o wyznaczenie terminu odbioru robót,

d)  Zamawiający  wyznaczy  termin  odbioru  częściowego  nie  późniejszy  niż  7  dni  od  daty

otrzymania  pisemnego  zgłoszenia  o  gotowości  do  odbioru  robót  potwierdzonych  przez

inspektorów nadzoru,

e)  jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostanie stwierdzone przez Komisję odbiorową,

że zgłoszone do odbioru roboty nie zostały należycie wykonane zgodnie z będącą podstawą ich

wykonania  dokumentacją  projektową  lub  stwierdzono  w  trakcie  odbioru  usterki,  niedoróbki

i wady,  wówczas  Komisja  odbiorowa  przerwie  proces  odbioru  i  zobowiąże  Wykonawcę  do

wyznaczenia nowego terminu zgłoszenia gotowości do odbioru robót, po dokończeniu robót lub

usunięciu usterek, niedoróbek i wad.

f)  Wykonawca  zobowiązany jest  zawiadomić  Zamawiającego  o  usunięciu  usterek,  niedoróbek

i wad oraz ponownie zgłosić do odbioru roboty uprzednio nieodebrane,

g)  z czynności  odbioru robót  zostanie spisany protokół  odbioru częściowego wykonanego bez

usterek,  niedoróbek  i  wad  zakresu  rzeczowego  robót  zgłoszonych  do  odbioru  częściowego,

sporządzony przez Komisję odbiorową przy udziale przedstawicieli  Wykonawcy i podpisany

przez w/w osoby.

3) Odbiór końcowy robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy dokonany zostanie następująco:

a) kierownik budowy zgłosi wpisem w dzienniku budowy gotowość do odbioru końcowego

przedmiotu umowy, informując jednocześnie o tym fakcie inspektora nadzoru,

b) przez  gotowość  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  niniejszej  umowy  Zamawiający

rozumie:

- zakończenie wszelkich robót,

- przedłożenie wszystkich dokumentów, dokumentacji projektowych,

c) inspektor nadzoru w terminie nie dłuższym niż 7 dni, ustosunkuje się do wpisu dotyczącego

gotowości  do  odbioru,  poprzez  potwierdzenie  gotowości  do  obioru  lub  odrzucając

zgłoszenie,  podając  powody  i określając,  jakie  roboty  muszą  być  wykonane  dla

potwierdzenia  gotowości  do  odbioru  oraz  dokumenty,  które  muszą  być  przedłożone,

jednocześnie informując o swojej decyzji Zamawiającego,

d) jeżeli  inspektor  nadzoru  potwierdzi  gotowość  do  odbioru,  Wykonawca  pisemnie  zgłasza

Zamawiającemu gotowość do odbioru prosząc o wyznaczenie terminu odbioru końcowego

robót,

e) Zamawiający  wyznaczy  termin  odbioru  nie  późniejszy  niż  7  dni  od  daty  otrzymania

pisemnego  zgłoszenia  o  gotowości  do  odbioru  robót  końcowych  potwierdzonych  przez

inspektora nadzoru,

f) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone przez Komisję odbiorową,



że zgłoszone do odbioru roboty nie zostały należycie wykonane zgodnie z będącą podstawą

ich  wykonania  dokumentacją  projektową  lub  stwierdzono  w  trakcie  odbioru  usterki,

niedoróbki  i  wady,  wówczas  Komisja  odbiorowa  przerwie  proces  odbioru  i  zobowiąże

Wykonawcę do wyznaczenia nowego terminu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego

robót, po dokończeniu robót lub usunięciu usterek, niedoróbek i wad.

g) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu usterek, niedoróbek

i wad oraz ponownie zgłosić do odbioru roboty uprzednio nieodebrane,

h) z  czynności  odbioru  końcowego  robót  zostanie  spisany  protokół  odbioru  końcowego

wykonanego  bez  usterek,  niedoróbek  i  wad  przedmiotu  niniejszej  umowy,  sporządzony

przez Komisję odbiorową przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i podpisany przez w/w

osoby, do którego winne być dołączone dokumenty wymienione w § 7 umowy.

4. Datę podpisania przez Zamawiającego każdego protokołu odbioru częściowego, traktuje się jako

datę  wykonania  i  odbioru  poszczególnych  zakresów  robót,  a  podpisanie  protokołu  odbioru

końcowego traktuje się jako datę zakończenia inwestycji.

§ 9

1. Osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę:

1) z  ramienia  Zamawiającego  funkcję  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  objętymi

niniejszą umową pełnić będzie:

• w zakresie robót budowlanych – …………,......................................... posiadający uprawnienia

do kierowania robotami budowlanym w specjalności drogowej nr ……………;

2) z ramienia Wykonawcy funkcję kierownika budowy pełnić będzie:

• kierownik budowy w specjalności drogowej – …………………................................................

posiadający uprawnienia nr ………………………………………………………………….,

który winien prowadzić roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.

§ 10

Gwarancja i rękojmia, serwis

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  (niezależnie  od  udzielonych  gwarancji  producenta),  zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego ……. miesięcznej gwarancji należytego wykonania całego zakresu

robót stanowiących przedmiot  niniejszego zamówienia.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej rękojmi za wady fizyczne  wykonanego całego

zakresu robót wraz z zamontowanymi urządzeniami i wyposażeniem będące przedmiotem niniejszego

zamówienia.

3. Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę  o  fakcie  wystąpienia  ukrytych  usterek,  niedoróbek  i  wad

budowlanych w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

4. W trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi wykonanych robót Wykonawca zobowiązany będzie do



usuwania ukrytych usterek, niedoróbek i wad budowlanych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od

daty  zgłoszenia.  W  przypadku  nie  usunięcia  stwierdzonych  usterek,  niedoróbek  i  wad  w  wyżej

wymienionym  terminie,  Zamawiający  może  usunąć  je  w  zastępstwie  Wykonawcy,  na  jego  koszt

i ryzyko,  a kosztami  obciążyć  Wykonawcę,  co  jednocześnie  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku

zapłaty kar umownych. Do określenia wartości robót wykonanych przez Zamawiającego, niezbędnych

do usunięcia  usterek,  niedoróbek i  wad obowiązywać będzie  baza cenowa publikowana w Serwisie

Informacji  Cenowych  Budownictwa  ORGBUD  SERWIS  za  ostatni  kwartał  według  średnich  cen

krajowych poprzedzających, sporządzenie kosztorysu na wykonanie robót, mających na celu usunięcie

zaistniałych usterek, niedoróbek i wad.

5. Bieg terminu gwarancji  i  rękojmi  będzie  liczony od  daty podpisania  protokołu  odbioru  końcowego

wykonanego bez usterek, niedoróbek lub wad całego zakresu przedmiotu zamówienia. Do biegu terminu

udzielonej  gwarancji  nie  będzie  wliczany  czas  wykonywania  napraw  gwarancyjnych.  Na  czas

wykonania napraw gwarancyjnych termin udzielonej gwarancji będzie ulegał zawieszeniu.

6. Wszelkie awarie, usterki, niedoróbki i wady budowlane będą zgłaszane pocztą 

elektroniczną .....................  lub faksem ....................

7. Wykonawca  zapewni  wparcie  techniczne  (help  desk).  W przypadku  złożonych  zagadnień  zapewni

kontakt  e-mail  oraz  zagwarantuje,  iż  wszystkie  odpowiedzi  na  zgłoszone  pod  wskazany  adres

zagadnienia, zostaną odesłane w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania przez Wykonawcę.

8. Wraz  z  upływem  terminu  gwarancji  i  rękojmi,  Zamawiający  zorganizuje  odbiór  pogwarancyjny

powiadamiając  o tym  Wykonawcę.  Do  trybu  i  zasad  odbioru  gwarancyjnego  mają  odpowiednie

zastosowanie postanowienia § 9 niniejszej umowy.

9. Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność w ramach udzielonej

gwarancji i rękojmi.

10. Niezależnie  od  uprawnień  wynikających  z  gwarancji  Zamawiający  może  wykorzystać  uprawnienia

z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania  umowy służące pokryciu roszczeń z tytułu

niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  oraz  jako  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu

udzielonej gwarancji i rękojmi za wady w kwocie  ……………. zł  (słownie: ………………………….

zł.),  stanowiącej  10%  wartości  brutto  niniejszej  umowy  w formie  …………………………………,

stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Wymieniona w ust. 1 kwota zabezpieczenia służyć będzie:

1) w okresie od  ………………..r  do  ………………..r.  pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania niniejszej  umowy i zostanie zwrócona Wykonawcy w 70% w terminie

30 dni  od  daty podpisania  protokołu  odbioru  końcowego,  stwierdzającego prawidłowe  i  zgodne

z umową wykonanie przedmiotu umowy;



2) po dokonanym odbiorze końcowym robót  30% kwoty wymienionej  w ust  1, czyli  …………..zł,

którą Wykonawca wniósł w formie ………………, służyć będzie w okresie od ……………..r.  do

…………….r.  jako  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  wykonanego

przedmiotu  umowy  i pozostanie  do  przeglądu  gwarancyjnego,  zorganizowanego  po  upływie

60 miesięcy  od  daty  odbioru  końcowego.  Brak  usterek  i  wad  w tym  okresie  lub  ich  usunięcie

w wyznaczonym terminie, spowoduje zwrot pozostałej wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po

upływie terminu rękojmi za wady.

§ 12

Kary umowne

1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  przedmiotu  umowy

w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych z tytułu:

a) odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  lub

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości

20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

b) niedotrzymania  terminu,  określonego  w  §  3  ust.  1  umowy  w  wysokości  0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,  za każdy dzień

przekroczenia terminu wykonania umowy,

c) nieterminowej realizacji napraw gwarancyjnych lub napraw w zakresie rękojmi w wysokości

0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,  za każdy

dzień przekroczenia terminu, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na

usunięcie wad i usterek.

Należności z tytułu kar umownych wynikłych w okresie realizacji inwestycji mogą być potrącane,

z bieżących fakturowanych należności  Wykonawcy lub dochodzone ze złożonego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, natomiast

w przypadku kar za opóźnienie w usunięciu usterek,  niedoróbek i  wad stwierdzonych w okresie

gwarancji  lub  rękojmi,  będą  potrącane  z zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy –  na  co

Wykonawca wyraża zgodę.

2) Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  naliczania  i  egzekwowania  kar  umownych  z  tytułu

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub odstąpienia

od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  w  wysokości  20  %

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust.

2 umowy.

2. W przypadku szkody przekraczającej wartość ustalonych kar umownych Zamawiający może dochodzić

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi notę obciążeniową i potrąci je w sposób określony

w ust. 1. W razie braku możliwości potrącenia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty naliczonych kar



umownych na rachunek wskazany przez Zamawiającego, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania noty

obciążeniowej.

4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

§ 13

Warunki i okoliczności odstąpienia od umowy

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi

zawierać szczegółowe uzasadnienie.

2. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności,

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili  zawarcia  umowy.  Odstąpienie  może  nastąpić  zgodnie  z  art.145 ustawy -  Prawo zamówień

publicznych, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. W wypadku określonym w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu

wykonania części umowy.

4. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem

natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

gdy:

1. nastąpiła  likwidacja  Wykonawcy  (postawienie  w  stan  likwidacji),  bądź  został  złożony wniosek

o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań wskazanych w przepisach

ustawy  z  dnia  28.02.2003r.  prawo  upadłościowe  i  naprawcze,  z wyjątkiem  likwidacji

przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji – w terminie 14 dni od dnia, którym

Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych

przyczyn;

2. Wykonawca wykonuje zamówienie w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu realizacji,

mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu

wyznaczonego terminu do zmiany sposobu realizacji umowy;

3. dotychczasowy przebieg realizacji zamówienia wskazywać będzie, iż nie jest możliwe wykonanie

umowy w terminie;

4. Wykonawca  bez  pisemnego  uzgodnienia  z  Zamawiającym  przerwał  realizację  umowy  na  okres

dłuższy niż 10 dni;

5. Wykonawca nie złoży polisy ubezpieczenia OC na kolejny okres trwania umowy zgodnie z § 2 ust. 5

umowy.

5. Wykonawca może odstąpić od umowy jedynie w przypadku:

1) winy Zamawiającego uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy zgodnie z terminem;

2) zwłoki  w  przekazaniu  placu  budowy  uniemożliwiającej  realizacje  przedmiotu  zamówienia

w terminie przewidzianym umową.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca zobowiązuje się do:



1) sporządzenia,  w  terminie  14  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  przy  udziale  Zamawiającego

szczegółowego  protokołu  inwentaryzacji  robót  w  toku,  według  stanu  na  dzień  odstąpienia  od

umowy, który będzie stanowił w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót;

2) zabezpieczenia  przerwanych  robót,  w  zakresie  uzgodnionym  przez  strony,  na  koszt  tej  strony

z przyczyn, której nastąpiło odstąpienie od umowy;

3) zgłoszenia do dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zanikających.

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy, usunie

z terenu  budowy  urządzenia,  zaplecze  oraz  niewbudowane  materiały  i  urządzenia.  Wysokość

wynagrodzenia  przy  odstąpienia  od  umowy  zależy  od  ilości  i  zakresu  wykonanych  robót

zaakceptowanych  przez Zamawiającego do dnia  odstąpienia  od umowy – o ile  to  będzie  miało  dla

Zamawiającego znaczenie gospodarcze oraz cen jednostkowych przyjętych do ustalenia wynagrodzenia.

§ 14

Zmiany umowy

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych i zapisów umowy, wszelkie zmiany

i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie

strony, pod rygorem nieważności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  w  przypadku  wystąpienia  co  najmniej  jednej

z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy:

1) zmiany  spowodowane  warunkami  atmosferycznymi,  geologicznymi,  archeologicznymi,

w szczególności:

a) klęski żywiołowe;

b) warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prowadzenie  robót  budowlanych,  przeprowadzanie

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0

C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie

chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi ;

c) warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prowadzenie  robót  budowlanych,  przeprowadzanie

prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów;

d) niewypały i niewybuchy;

e) wykopaliska archeologiczne;

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji  projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,

kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

g) odmienne  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunki  terenowe,  w  szczególności

istnienie  podziemnych  sieci,  instalacji,  urządzeń  lub  nie  zinwentaryzowanych  obiektów

budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)



h) wykonanie  robót  dodatkowych  lub  uzupełniających  wpływających  na  termin  wykonania

zamówienia podstawowego.

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a) przekroczenie  zakreślonych  przez  prawo  terminów  wydawania  przez  organy  administracji

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) odmowa  wydania  przez  organy administracji  wymaganych  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  na

skutek błędów w dokumentacji projektowej.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy

może  ulec  odpowiedniemu  przedłużeniu,  o  czas  niezbędny  do  zakończenia  wykonywania  jej

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1) zmiany technologiczne, w szczególności:

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,

kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy

przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

b) odmienne  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunki  terenowe,  w  szczególności

istnienie  podziemnych  sieci,  instalacji,  urządzeń,  nie  zinwentaryzowanych  obiektów

budowlanych  (bunkry,  fundamenty,  ściany  szczelne  itp.)  skutkujące  niemożliwością

zrealizowania  przedmiotu  umowy przy dotychczasowych  założeniach  technologicznych  lub

materiałowych;

c) konieczność  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych  lub

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa .

C. Zmiany osobowe

1) zmiana  osób,  przy  pomocy  których  Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  na  inne  osoby

legitymujące się  co najmniej  równoważnymi  uprawnieniami,  o  których mowa w ustawie Prawo

budowlane;

2) zmiana  osób,  przy  pomocy  których  Zamawiający  realizuje  przedmiot  umowy  na  inne  osoby 

legitymujące się  co najmniej  równoważnymi  uprawnieniami,  o  których mowa w ustawie Prawo

budowlane

3) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego -

dysponującego  co  najmniej  porównywalnym  doświadczeniem,  potencjałem  technicznym

i osobowym;

4) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie



wykonawcy,  o  ile  posłużenie  się  podwykonawcą  doprowadzi  do  skrócenia  terminu  wykonania

przedmiotu umowy, 

D. Pozostałe zmiany

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiana  sposobu rozliczania  umowy lub  dokonywania  płatności  na  rzecz  Wykonawcy na  skutek

zmian  w  zawartej  przez  Zamawiającego  umowy  o  dofinansowanie  projektu  lub  wytycznych

dotyczących realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  Umowy  (np.  zmiana

nr rachunku  bankowego,  zmiana  dokumentów  potwierdzających  uregulowanie  płatności  wobec

podwykonawców);

2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

§ 15

Podwykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się cały wymagany zakres przedmiotu zamówienia wykonać siłami własnymi nie

korzystając z usług Podwykonawców.

postanowienia, które zostaną ujęte w umowie, o ile wykonanie umowy przy udziale Podwykonawców zostanie zadeklarowane

w złożonej przez Wykonawcę ofercie

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wymagany  zakres  zamówienia  siłami  własnymi  oraz  przy

ewentualnej pomocy Podwykonawców.

2. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą, może wykonać przy udziale Podwykonawców następujący

zakres przedmiotu zamówienia:

1) ...............................................................................................................................................

2) ..............................................................................................................................................

3) ...............................................................................................................................................

3.    Pozostały  zakres  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  wykona  siłami  własnymi  nie  korzystając

z usług Podwykonawców.

4.   Powierzenie  wykonania  części  zakresu  przedmiotu  zamówienia  Podwykonawcom  nie  zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialności za terminowe i należyte wykonanie zamówienia, także w części

powierzonej  Podwykonawcom.  Wykonawca  wobec  Zamawiającego  jest  odpowiedzialny  za

działania,  uchybienia  i zaniedbania  podwykonawców  w  takim  samym  stopniu,  jakby  to  były

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.

5.   Zawarcie  przez  Wykonawcę  umowy  z  Podwykonawcą  wymaga  zgody  Zamawiającego.  Jeżeli

Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę  projektu  umowy  na

wykonanie  określonego  zakresu  przedmiotu  zamówienia  przez  Podwykonawcę,  nie  zgłosi  na

piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający

nie wyrazi  zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią



umowy zawartej z Wykonawcą lub utrudni jej prawidłowe wykonanie.

6.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zawarcie  umów  przez  Podwykonawcę  z  dalszymi

podwykonawcami.

7.  Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego

Podwykonawcy, z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie z Podwykonawcą.

8.   Wykonawca  zobowiązany  jest  w  terminie  14  dni  od  daty  doręczenia  faktury  do  złożenia

Zamawiającemu  pisemnego  potwierdzenia  wystawionego  przez  Podwykonawcę,  którego

wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty

na rzecz tego Podwykonawcy.  Potwierdzenie  powinno zawierać zestawienie wykonanych  robót

i kwot, które były należne Podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę

uznania rachunku Podwykonawcy.

9.   Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub

w części  wypłaty  wynagrodzenia,  a  Podwykonawca  zwróci  się  z  żądaniem  wypłaty  tego

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą

zaakceptowaną, przez Wykonawcę, Zamawiający, dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności

przysługującej Wykonawcy, na co on wyraża zgodę i ureguluje należność Podwykonawcy.

10.   W przypadku  niedostarczenia  oświadczenia,  o  którym mowa  w ust.  8,  Zamawiający zatrzyma

wynagrodzenie należne Wykonawcy, do czasu otrzymania tego oświadczenia.

§ 16

Prawa autorskie

1. Wraz z dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą na własność

egzemplarze utworu oraz zostają przeniesione autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej

na  wykonanie  modernizacji  części  trybun  oraz  tunelu  (przejścia  dla  zawodników)  na  stadionu

lekkoatletycznego  w Pile  przy ul.  Żeromskiego  90 ramach  wynagrodzenia  umownego  z  wyłącznym

prawem wykorzystania  jej  przez  Zamawiającego  bądź  przez  wskazane  przez  Zamawiającego osoby

trzecie w całości lub części.

2. Wykonawca wyraża również zgodę na wszelkie ingerencje Zamawiającego w opracowaną dokumentację

stanowiącą  przedmiot  autorskich  praw  majątkowych.  Dotyczy  to  w  szczególności  zapewnienia

integralności i spójności dokumentacji z wymaganiami PZLA. Zamawiający może również wykorzystać

w części lub całości projekt, zastosowane rozwiązania projektowe i dokonywać zmian.

3. Odebrana dokumentacja  objęta przedmiotem umowy upoważnia Zamawiającego do jej wykorzystania

w całości lub części bez dodatkowych opłat i zezwoleń.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  należytego  wykazania  praw  autorskich  będących  przedmiotem

przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie

przez Wykonawcę tych praw, lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana część

dokumentacji jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne i  samodzielne wszelkie

prawa autorskie.



5. W  przypadku  wystąpienia  przez  osobę  trzecią  z  jakimkolwiek  roszczeniem  w  stosunku  do

Zamawiającego  z  tytułu  praw  autorskich,  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zwrotu  wszelkich

kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów

Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację zamówień.

7. Wykonana dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem przekazania winna uwzględniać wymagania

wynikające z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. W  przypadku  wystąpienia  potrzeby  wykonania  robót  wykraczających  poza  zakres  robót  opisany

i przewidziany do wykonania  w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i  niniejszej  umowie,

Zamawiający  może  udzielić  Wykonawcy,  na  podstawie  odrębnej  umowy,  zamówienia  na  roboty

dodatkowe z zachowaniem zasad i wymogów określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych.

Wycena  robót  dodatkowych  będzie  się  opierać  się  na  publikacjach  Serwisu  Informacji  Cenowych

Budownictwa  ORGBUD  SERWIS  lub  wynagrodzenie  za  roboty  dodatkowe  zostanie  określone  na

podstawie  kosztorysu  szczegółowego  sporządzonego  w  oparciu  o  następujące  dane  wyjściowe  do

kosztorysowania:

1) stawka  roboczogodziny,  wskaźnik  kosztów  pośrednich,  koszty  zakupu  i  zysk,  wg.  Serwisu

Informacji Cenowych Budownictwa ORGBUD SERWIS;

2) ceny materiałów bez kosztu zakupu - według średnich cen opublikowanych w Serwisie Informacji

Cenowych  Budownictwa  (ICCP)  ORGBUD  SERWIS,  obowiązujących  w  danym  okresie

i zawierających  ceny  zakupu,  a  w  przypadku  ich  braku  według  cen  udokumentowanych

i uzgodnionych z Zamawiającym;

3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa

(ICCP) ORGBUD SERWIS, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według

cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym;

4) nakłady robocizny,  materiałów i  sprzętu – w oparciu o Katalogi  Nakładów Rzeczowych (KNR,

KNNR), a w przypadkach robót  nieujętych w tych opracowaniach,  wg kalkulacji  indywidualnej,

uwzględniającej rzeczywiste nakłady tych czynników.

2. Wymienione  w  ust.  1  zasady  wyceny  robót  obowiązują  również  w  przypadku  ograniczenia  przez

Zamawiającego umownego zakresu robót, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 18

1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom

powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy Kodeksu



cywilnego, ustawy Prawa Budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 19

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

2. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są:

• załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

• załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz Kosztorysem ofertowym

• załącznik nr 3 -  Harmonogram rzeczowo-finansowy

• załącznik nr 4 -  Program funkcjonalno -użytkowy

• załącznik nr 5 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

• załącznik nr 6 - Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


