
 

1 
 

Umowa  

 

zawarta w dniu ………………… 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

FSMnW Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-032 Warszawa, ulica 

Przeskok 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563440, o numerze 

NIP: 7010491500, REGON: 361807585, o kapitale zakładowym w wysokości 3 428 000 zł, 

reprezentowaną przez:   

Filipa Krupę – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

 

a 

 

………………. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla ………., … Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: …………………., REGON: ………….., 

NIP: …………., kapitał zakładowy w wysokości ………………….. zł opłacony  

w całości, siedzibą w ………….. (..-…) przy ul. ……………., którą reprezentują: 

………………………… – ………………………. 

………………………… – ………………………. 

zwanym  dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną. 

 

Zważywszy na to, że: 

1. Zamawiający, będąc właścicielem nieruchomości stanowiących działki nr: 301/1, 

302/2 i 302/3, uzyskał decyzję nr DAR-UA-I.359.2017 zatwierdzającą projekt 

budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę zabudowy gospodarczej, 

ogrodzenia, infrastruktury technicznej oraz budowę budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym, wraz 

z remontem, przebudową i nadbudową istniejącego budynku mieszkalnego na 

nieruchomości przy ul. Składowej 38 i 40 w Łodzi. Decyzja nr DAR-UA-I.359.2017 

została wydana w dniu 22.02.2017 r. i stała się ostateczna w dniu 18.05.2017 r.;  

2. Zamawiający przystąpił do realizacji inwestycji objętej przedmiotową decyzją w 

…………………. dokonując rozbiórek; 

3. Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego budynku mieszkalnego znajdującego się 

na działce nr 302/3, o którym mowa powyżej, została wykonana ekspertyza 

techniczna dotycząca stanu technicznego budynku mieszkalnego wraz z projektem 

budowlanym zabezpieczeń i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi 

decyzją nr 422/2018 z dnia 24 maja 2018 r. nakazał usuniecie stwierdzonych 

nieprawidłowości stanu technicznego nieużytkowanego ww. budynku poprzez 

wykonanie prac wskazanych w tej decyzji zgodnie z projektem budowlanym 

zabezpieczeń wykonanym w styczniu 2018 r., w oparciu o ekspertyzę techniczną ww. 

budynku, stanowiącym załącznik do decyzji PINB; 

4. Wykonawca dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą, odpowiednimi 

środkami, sprzętem i materiałami, po zapoznaniu się z powołanymi powyżej 
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dokumentami, stanem nieruchomości i budynku mieszkalnego oraz lokalizacją i 

stanem otoczenia, jest gotowy wykonać przedmiot niniejszej umowy;  

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego dwuetapowego nr …/2018, zostaje zawarta umowa (dalej Umowa) o 

następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 

a) dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w § 3 poniżej (dalej: dokumentacja 

projektowa zamienna), 

b) inwestycji i oddania jej Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami Umowy i treścią 

Załączników nr ……, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazania 

jej Zamawiającemu, 

c) uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całej 

inwestycji.   

2. Przedmiot Umowy wykonywany będzie na obszarze nieruchomości położonej w Łodzi, 

przy ul. Składowej 38 i 40, stanowiących działki nr ew.302/3, 302/2, 301/1 o łącznej 

powierzchni 1.243 m², których Zamawiający jest właścicielem, oraz na terenie działki nr 

281/1 (ulica Składowa), oraz na podstawie przekazanej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, w tym projektu aranżacji, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę nr DAR-UA-I.359.2017 z dnia 22.02.2017 r., Ekspertyzy technicznej dotyczącej 

stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Składowej 40 w Łodzi wraz z 

projektem budowlanym zabezpieczeń, decyzji nr 422/2018 z dnia 24 maja 2018 r. 

wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi oraz na 

podstawie dokumentacji projektowej zamiennej opracowanej przez Wykonawcę w 

wykonaniu postanowień Umowy. 

3. Wykonawca zapewnia, że:  

a) przed zawarciem Umowy zapoznał się z dokumentacją projektową udostępnioną mu 

przez Zamawiającego, która stanowi Załączniki nr …… do Umowy, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, zapoznał się z terenem budowy i jego 

otoczeniem, i nie zgłasza do nich uwag i zastrzeżeń, jak również że dokonał 

niezbędnych wizji lokalnych w terenie, dokonał potrzebnych mu pomiarów i badań, 

jak również uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków i 

możliwości urządzenia zaplecza technicznego, występowania urządzeń i elementów 

wymagających demontażu na czas robót i ponownego ich montażu jeżeli nie 

podlegają wymianie na nowe, stanu i systemu dróg dojazdowych, zapewnienie 

dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania prac, innych danych niezbędnych 

do wykonania prac i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty realizacji Umowy; 

b) wyraża gotowość kompleksowego wykonania całego zakresu przedmiotowego 

Umowy, w tym inwestycji opisanej w Umowie i Załącznikach do Umowy i oddania jej 

Zamawiającemu w terminie wynikającym z Umowy, z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa i postanowień Umowy; 

c) posiada środki finansowe, kwalifikacje, wiedzę, odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników, sprzęt, urządzenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa do 

wykonywania przedmiotu Umowy, 
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d) ubezpieczy, przed rozpoczęciem robót, wszystkich swoich pracowników, 

zleceniobiorców i podwykonawców od wszelkiego ryzyka związanego z wykonaniem 

przedmiotu Umowy i z tego powodu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w 

stosunku do Zamawiającego, 

e) ubezpieczy roboty wykonywane w ramach Umowy według warunków określonych w 

Umowie, 

f) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,  

g) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie układowe, upadłościowe 

lub restrukturyzacyjne czy likwidacyjne, jak również egzekucyjne mogące 

spowodować nie wykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, w terminie do dnia ……………….. 

(wyznaczonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi), prac w 

nieużytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wpisanym do gminnej ewidencji 

zbytków, znajdującym się w Łodzi przy ul. Składowej 40, na działce nr 302/3, 

wskazanych w decyzji nr 422/2018 z dnia 24 maja 2018 r. wydanej przez Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi, zgodnie z projektem budowlanym 

zabezpieczeń i rysunkami nr 1,2,3,4, wykonanym w styczniu 2018 r. (w oparciu o 

ekspertyzę techniczną ww. budynku) będącym załącznikiem do tej decyzji i stanowiącym 

jej integralną cześć, która to decyzja wraz z załącznikami stanowi Załącznik nr … do 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac wskazanych w ust. 1 powyżej z 

zachowaniem najwyższej staranności i zasad bezpieczeństwa, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z postanowieniami Umowy, zgodnie z 

przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, jak również 

zgodnie z: 

a) projektem budowlanym zabezpieczeń i rysunkami nr 1,2,3,4, wykonanym w 

styczniu 2018 r. w oparciu o ekspertyzę techniczną przedmiotowego budynku 

mieszkalnego- stanowiącą Załącznik nr … do  Umowy, 

b) projektem wykonawczym będący uszczegółowieniem projektu budowlanego 

zabezpieczeń, o którym mowa w pkt a) powyżej, wykonanym zgodnie z 

poniższymi postanowieniami, 

c) projektem odtworzenia wskazanej części istniejącego na terenie budynku 

mieszkalnego z zastosowaniem nowej konstrukcji żelbetowej, wykonanym 

zgodnie z poniższymi postanowieniami, 

d) bieżącymi uzgodnieniami z Zamawiającym. 

 

§ 3 

1. Z uwagi na to, że decyzja o pozwoleniu na budowę nr DAR-UA-I.359.2017 z dnia 

22.02.2017 r. obejmuje także pozwolenie na remont, przebudowę i nadbudowę 

istniejącego budynku mieszkalnego, w którym powstała konieczność wykonania prac 

wskazanych w § 2 powyżej, których nie można było przewidzieć na etapie wykonywania 

dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr …. do Umowy, istnieje potrzeba 

dostosowania wykonanej już dokumentacji do aktualnego stanu technicznego i stanu 

wynikającego z decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

oraz wykonania projektu wykonawczego będącego uszczegółowieniem projektu 

zabezpieczeń, o którym mowa w § 2, oraz projektu odtworzenia wskazanej części 
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istniejącego na terenie budynku mieszkalnego z zastosowaniem nowej konstrukcji 

żelbetowej. 

2. Zamawiający oświadcza, że dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr .. do 

Umowy, stanowi własność Zamawiającego i Zamawiający nabył majątkowe prawa 

autorskie do tej dokumentacji wraz z prawem wykonywania praw zależnych do tej 

dokumentacji. 

3. Wobec powyższego, w celu umożliwienia wykonania inwestycji, w zakresie wynikającym 

z wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr DAR-UA-I.359.2017, z uwzględnieniem 

prac wskazanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej 

uwzględniającej m.in. zmiany i rozwiązania dostosowujące istniejącą dokumentację do 

aktualnego stanu technicznego budynku mieszkalnego, projektu budowlanego 

zabezpieczeń stanowiącego integralną część decyzji PINB w Łodzi, stanowiącej 

Załącznik nr ….. do Umowy, umożliwiającej wykonanie projektu budowlanego 

zabezpieczeń, obejmującej w szczególności: projekt wykonawczy będący 

uszczegółowieniem projektu budowlanego zabezpieczeń załączonego do decyzji nr 

422/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

Łodzi, projekt odtworzenia wskazanej części istniejącego na terenie budynku 

mieszkalnego z zastosowaniem nowej konstrukcji żelbetowej zgodnie z postanowieniami 

Umowy, w szczególności zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego stanowiącymi Załącznik 

nr ….. do Umowy.  

4. Dokumentacja projektowa zamienna zostanie wykonana zgodnie z Wytycznymi 

Zamawiającego, a proponowane rozwiązania techniczne zostaną przedstawione przez 

Wykonawcę szczegółowo Zamawiającemu w celu ich uzgodnienia przed 

zaprojektowaniem i przed rozpoczęciem robót. 

5. Jeżeli do wykonania dokumentacji projektowej zamiennej konieczne będzie uzyskanie 

jakichkolwiek opinii, warunków, uzgodnień, zgód, decyzji itp., Wykonawca zobowiązuje 

się je uzyskać w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy. Powyższy 

obowiązek dotyczy też uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy 

zakres zmian aktualnego projektu budowlanego stanowił będzie istotną zmianę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, w tym celu 

Zamawiający udzieli osobie wskazanej przez Wykonawcę stosownego pełnomocnictwa.   

6. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, iż Umowa będzie wykonywana bezpośrednio 

przez wykwalifikowane osoby, posiadające wymagane uprawnienia do wykonywania 

odpowiednich elementów opracowań dokumentacji projektowej zamiennej przedmiotu 

Umowy, a ponadto, że osoby te posiadać będą kwalifikacje oraz doświadczenie 

potrzebne do wykonywania obowiązków im powierzonych. Skład zespołu projektowego 

poda Wykonawca w Załączniku nr …. do Umowy. Zmiana składu zespołu projektowego 

wymagają uprzedniego pisemnego poinformowania Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową zamienną zgodnie z 

celem i postanowieniami Umowy, przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem 

przepisów techniczno-budowlanych, zasadami wiedzy technicznej. 

8. Wytyczne i decyzje Zamawiającego nie ograniczają ani nie wyłączają odpowiedzialności 

Wykonawcy za wady opracowywanej dokumentacji projektowej zamiennej, z tym 

zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wady dokumentacji, jeżeli 

skutecznie poinformuje Zamawiającego na piśmie (pod rygorem nieważności), iż 

uwzględnienie jego wytycznych lub decyzji może skutkować wadliwością dokumentacji 

projektowej zamiennej, a Zamawiający wyda pisemne (forma pod rygorem nieważności) 

polecenie dalszej kontynuacji prac na podstawie wytycznych lub decyzji Zamawiającego. 
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Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny za prawidłowość zaprojektowanych 

rozwiązań technicznych. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace podzlecane osobom trzecim, ich 

jakość i terminowość, odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

wykonuje przedmiot Umowy jak za własne. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania robót budowlanych zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr DAR-

UA-I.359.2017 z dnia 22.02.2017 r., dokumentacją projektową przekazaną przez 

Zamawiającego, w tym projektem budowlanym zabezpieczeń, oraz z opracowaną 

przez Wykonawcę i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową 

zamienną, wykonania prac związanych z wykończeniem i wyposażeniem lokali 

mieszkalnych, części wspólnych budynkowych jak i lokali usługowych „pod klucz” 

zgodnie z projektem aranżacji stanowiącym część przekazanej Wykonawcy 

dokumentacji, uzyskania bezwarunkowego, niezawierającego obowiązku wykonania 

jakichkolwiek prac, pozwolenia na użytkowanie dla wyżej wymienionej inwestycji; 

b) doprowadzenia i wykonania wszystkich instalacji oraz przyłączy; 

c) budowy towarzyszącej infrastruktury; 

d) przeprowadzenia prac tymczasowych polegających w szczególności na organizacji 

placu budowy, wykonaniu zabezpieczeń i przejść,  

e)  opracowania kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej w zakresie 

robót realizowanych przez Wykonawcę, w tym projektów powykonawczych instalacji 

technologicznych (m.in. wentylacji, ogrzewania, elektryczności), których treść 

wymaga akceptacji Zamawiającego;  

f)  opracowania instrukcji użytkowania budynku oraz poszczególnych lokali; 

g) uzyskania wszelkich opinii, decyzji, uzgodnień, odbiorów oraz ostatecznej 

bezwarunkowej nieprzewidującej jakichkolwiek prac do wykonania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie dla całej inwestycji, 

h)  uzyskania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego działki nr 281/1 (ulica Składowa) 

w celu i w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotowej inwestycji, 

i) dokonaniu niezbędnych uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Łodzi w 

zakresie stosowanych materiałów i rozwiązań, 

j) oraz wszelkich innych prac i czynności, które okażą się konieczne dla celów 

prawidłowego wykonania Umowy oraz całości budowy ze względu na cel, któremu 

ma służyć.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiotową inwestycję zgodnie z przekazaną 
dokumentacją projektową, w tym projektem aranżacji i dokumentacją projektową  
zamienną, w stanie „pod klucz”. Pod pojęciem stan „pod klucz” Strony rozumieją w 
szczególności w pełni zakończone prace wykończeniowe na zewnątrz budynku jak i w 
jego wszystkich pomieszczeniach użytkowych i nieużytkowych stanowiących części 
wspólne, w lokalach użytkowych, lokalach mieszkalnych oraz na powierzchniach 
wspólnych budynkowych (hall, korytarze, klatki schodowe, windy, część podziemna) jak i 
powierzchniach wspólnych kondygnacyjnych wraz z dostawą i montażem mebli oraz 
urządzeń, zgodnie z dokumentacją.  

3. Zakres, opis i warunki wykonywania podstawowych robót objętych Umową znajdują się w 

Wytycznych Zamawiającego, stanowiących integralną część Umowy. 
4. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią Umowy, różnymi częściami 

dokumentacji projektowej i treścią pozostałych Załączników do Umowy, obowiązywać 

będzie najszerszy zakres prac. 
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5. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy na warunkach określonych w 

Wytycznych Zamawiającego, zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, pisemnymi uzgodnieniami między stronami Umowy, zasadami wiedzy 

technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem 

budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami BHP, 

przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska. 

 

§ 5 

Zmiany zakresu robót 

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

może wprowadzić zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej, na podstawie której 

prowadzone są roboty budowlane, w zakresie prac stanowiących przedmiot Umowy, na 

poniższych zasadach: 

1) W przypadku, w którym zdaniem Zamawiającego zajdzie potrzeba wprowadzenia zmiany 

w stosunku do dokumentacji na etapie prowadzenia robót, po wykonanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej zamiennej, Zamawiający sporządzi pisemny 

protokół konieczności, a następnie, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2 

Umowy, Wykonawca dokona odpowiednich, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, zmian w dokumentacji. Gdy w/w zmiany spowodują wzrost kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy, traktowane one będą jako roboty uzupełniające albo dodatkowe.  

2) Zamawiający może wyłączyć z przedmiotu Umowy część robót (roboty zaniechane) 

przedstawiając Wykonawcy odpowiedni wykaz robót zaniechanych. Jeżeli zakres robót 

zaniechanych będzie miał wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy to w takim 

przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w Umowie zostanie odpowiednio 

zmniejszone o koszt robót zaniechanych, ustalony zgodnie z pkt 3) poniżej. 

3) Wycena robót uzupełniających/dodatkowych, zaniechanych oraz robót zamiennych 

(wycena różnicowa) zostanie dokonana na podstawie cen podanych w kosztorysach 

ofertowych, stanowiących Załącznik nr … do Umowy, a gdy nie będzie to możliwe, na 

podstawie kosztorysów opracowanych na bazie aktualnych KNR przy zastosowaniu 

średnich cen i składników cenotwórczych dla województwa łódzkiego, publikowanych w 

aktualnym na czas wyceny, wydawnictwie Sekocenbud. Ceny materiałów „M” i pracy 

sprzętu „S” przyjmowane będą jako ceny średnie podawane przez to wydawnictwo, a w 

przypadku ich braku w tym wydawnictwie, wg hurtowych cen zakupu. W/w wycena 

zostanie wykonana każdorazowo przez Wykonawcę i przedłożona w formie pisemnej 

Zamawiającemu do akceptacji i ewentualnej korekty. Strony Umowy mogą również 

pisemnie uzgodnić inny sposób dokonania wyceny w/w robót. 

4) Roboty dodatkowe, zamienne, zaniechania, lub zmiany materiałowe mogą być 

wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu zmian zatwierdzonego przez 

Zamawiającego wraz z przyjętą ceną i terminem ich wykonania, przed wykonaniem robót 

dodatkowych, zmianą robót lub ich zaniechaniem, albo zmianą materiałową. Protokół 

zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu Umowy, zwanego w 

dalszej części Umowy Wynagrodzeniem, Strony Umowy ustalają na podstawie oferty 
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Wykonawcy na kwotę netto ……………………………..  zł (słownie: 

………………………………………………), która zostanie powiększona o należny 

podatek, to jest kwota brutto …………………………..zł (słownie:  

……………………………………). Wartość poszczególnych elementów/zakresu robót 

składających się na przedmiot Umowy została wskazana przez Strony w Załączniku nr 

…. do Umowy. 

3. Wynagrodzenie powyższe obejmuje również m.in.: 

a) wynagrodzenie za wykonanie wszystkich robót i czynności przez Wykonawcę w celu 

przygotowania i realizacji inwestycji (prace projektowe, robociznę, materiały i sprzęt 

oraz wyposażenie), 

b) wynagrodzenie za przeniesienie wszystkich praw oraz uprawnień wynikających z 

osobistych praw autorskich do dokumentacji projektowej wykonanej przez 

Wykonawcę, zgodnie z §9 Umowy, 

c) koszty usunięcia ewentualnych wad/usterek ujawnionych przy odbiorze oraz 

wad/usterek zgłoszonych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji, 

d) koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy i obiektów 

Zamawiającego w trakcie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w …………., 

e) koszty wszelkich robót przygotowawczych, tymczasowych, porządkowych, 

pomocniczych i zabezpieczających,  

f) koszty ubezpieczenia, prób i odbiorów technicznych, 

g) oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania i przekazania 

do użytkowania przedmiotu Umowy. 

4. Ustala się, że Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z przygotowaniem i 

wykonaniem robót, w tym za zajęcie pasa drogowego – działki nr 281/1, usuwaniem 

wad i usterek oraz przeglądami urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków 

występujących podczas realizacji Umowy, ich zmian podczas wykonywania prac oraz w 

okresie gwarancji i rękojmi. 

6. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji ani też z tytułu żadnych 

urzędowych zmian podatków, ceł i opłat, za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. 

W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT Wynagrodzenie zostanie odpowiednio 

zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części Wynagrodzenia. 

7. W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności ustalonego w Umowie Wynagrodzenia, 

Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie od wartości niezapłaconej w 

terminie faktury. 

8. Ustala się, że sporządzone przez Wykonawcę zestawienie planowanych prac i ich 

wartości, na podstawie którego ustalone zostało Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi 

Załącznik nr … do Umowy. Zapłata Wynagrodzenia ryczałtowego będzie dokonywana w 

walucie polskiej, zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy. 

 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu 

Umowy rozpoczyna się w dniu odbioru pierwszej przekazanej Zamawiającemu części 

dokumentacji projektowej zamiennej i wygasa po upływie … m-cy – w stosunku do 

przedmiotu Umowy – od daty podpisania protokołu odbioru końcowego lub od daty 

odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy w przypadku gdy nie nastąpił odbiór 



 

8 
 

końcowy, z wyłączeniem urządzeń dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu 

Umowy, dla których Wykonawca udziela rękojmi producenta, jednakże nie krótszej niż 

24 miesiące. 

2. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 

zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi. 

3. Wykonawca zapewnia należytą jakość całego przedmiotu Umowy, wykonanie inwestycji 

zgodnie z przepisami prawa i normami oraz udziela gwarancji co do jakości przedmiotu 

Umowy (składa oświadczenie gwarancyjne) na okres wskazany w ust. 4 tego paragrafu, 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, który stanowi jednocześnie w tym 

zakresie dokument gwarancji. Gwarancja obejmuje wykonaną dokumentację 

projektową zamienną, wszystkie wykonane roboty, wykonaną infrastrukturę, 

zamontowane urządzenia, wyposażenie i wbudowane materiały. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres 

… miesięcy, z wyłączeniem urządzeń dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu 

Umowy, dla których Wykonawca udziela gwarancji jakości producenta, jednakże nie 

krótszej niż 24 miesiące, który rozpoczyna się w dniu odbioru pierwszej przekazanej 

Zamawiającemu części dokumentacji projektowej zamiennej i wygasa po upływie … m-

cy – w stosunku do przedmiotu Umowy – od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego lub od daty odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy w przypadku gdy 

nie nastąpił odbiór końcowy .  

5. W okresie gwarancyjnym (gwarancji i rękojmi) Wykonawca zobowiązany jest, w ramach 

Wynagrodzenia, do okresowych przeglądów dostarczonych urządzeń i wyposażenia 

zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi swojego dostawcy. Koszty i ryzyko usunięcia 

wad i usterek oraz naprawienia szkody powstałych w wyniku zaniechania tych 

czynności ponosi Wykonawca. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca obowiązany 

jest do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad/usterek lub wymiany elementu 

wadliwego na wolny od wad na własny koszt, jak również do zapewnienia do czasu 

dokonania wymiany lub naprawy zastępczego urządzenia, elementu, jak również 

zobowiązuje się naprawić wszelką poniesioną przez Zamawiającego szkodę w pełnej 

wysokości. 

6. Roszczenia z tytułu wad, uszkodzeń, usterek, awarii itp. Zamawiający zgłasza 

Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ………., lub 

pisemnie, wraz z krótką informacją o rodzaju wady/usterki. Zgłoszenie może być 

dokonane we wszystkie dni tygodnia o dowolnej porze doby w ciągu całego roku. 

Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie. Zamawiający może dochodzić 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości również po upływie terminu 

rękojmi i terminu gwarancji jakości określonego w niniejszym paragrafie, w przypadku 

gdy zawiadomił Wykonawcę o ujawnieniu się wady przed upływem tego terminu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad, usterek, uszkodzeń  w 

ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia i zakończyć je bez zbędnej zwłoki, jednak w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W przypadku, gdy termin usunięcia wady/usterki/uszkodzeń będzie 

technologicznie niemożliwy do dotrzymania, Wykonawca o powyższym fakcie 

poinformuje Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, 

przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające brak możliwości usunięcia 

wady/usterki/uszkodzeń w wyznaczonym pierwotnie terminie. W takiej sytuacji Strony 

wspólnie ustalą inny termin. W przypadku nie przystąpienia do usuwania zgłoszonych 
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wad, usterek, uszkodzeń lub ich nie usunięcia w w/w terminach, Zamawiający, bez 

dodatkowego wezwania i upoważnienia sądu, może podjąć usuwanie wad, usterek i 

uszkodzeń we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), 

które to koszty Zamawiający ma prawo pokrywać z kwoty złożonego przez Wykonawcę 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. W takim przypadku wykonanie prac w 

zastępstwie Wykonawcy nie ogranicza zakresu, uprawnień i terminów gwarancji. 

8. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzeń itp., 

zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi, ponosi Wykonawca, np.: koszty 

wynagrodzenia, materiałów, urządzeń, dojazdów, diety itp. a w przypadku gdy prace te 

będą wykonywane przez Zamawiającego w ramach wykonania zastępczego, koszty 

tych prac Zamawiający ma prawo pokrywać z kwoty złożonego przez Wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

9. Fakt usunięcia zgłoszonych wad, usterek i uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest 

zgłosić pisemnie Zamawiającemu. W ciągu 7 dni od zgłoszenia będzie spisany protokół 

zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru tych robót. 

10. W przypadku wad/usterek, które usunąć się nie dadzą albo koszty lub straty, jakie w 

wyniku ich usuwania poniósłby Zamawiający lub Wykonawca są niewspółmierne do 

korzyści wynikających z usunięcia wady/usterki, Zamawiający ma prawo zmniejszyć 

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy. Obniżenie nastąpi w 

takim stosunku, w jakim wartość robót wolnych od wad/usterek pozostaje do jej 

wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad/usterek. Wartość zmniejszenia 

Wynagrodzenia zostanie uzgodniona między Stronami lub wyliczona przez 

niezależnego biegłego z dziedziny budownictwa. Wykonawca zobowiązuje się do 

zawrotu Zamawiającemu kwoty, otrzymanej uprzednio tytułem Wynagrodzenia, w 

wysokości o jaką, zgodnie z powyższym postanowieniem, zostanie obniżone 

Wynagrodzenie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas 

usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron uprawnienia z rękojmi 

i gwarancji nie wygasają i odnoszą się do zakresu wykonanego do dnia odstąpienia od 

Umowy z zachowaniem okresu wskazanego w ust. 1 i ust. 4 tego paragrafu, przy czym 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmian (przeróbek) 

wprowadzonych przez osoby trzecie, które nie będą działały na jego zlecenie i za które 

nie ponosi odpowiedzialności, w roboty prawidłowo wykonane przez Wykonawcę. 

13. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego praw z rękojmi i 

gwarancji na wskazane przez Zamawiającego podmioty. 

 

§ 8 

Odbiory  

Ustala się następujące rodzaje odbiorów przedmiotu Umowy: 

1. Odbiory prac projektowych: 

1) Dokumentacja projektowa zamienna będzie przekazywana do odbioru i akceptacji 

Zamawiającego, częściami (chodzi o w pełni i kompletnie opracowane i złożone 

projekty). 

2) W dniu zakończenia opracowywania odpowiednio: projektu wykonawczego 

stanowiącego uszczegółowienie projektu budowlanego zabezpieczeń załączonego 
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do decyzji nr 422/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Łodzi  (Faza I), projektu odtworzenia wskazanej części istniejącego 

na terenie budynku mieszkalnego z zastosowaniem nowej konstrukcji żelbetowej 

(Faza II) oraz adaptacji przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej (Faza III), a także opracowaniu kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej w zakresie robót realizowanych przez Wykonawcę, w tym projektów 

powykonawczych instalacji technologicznych (m.in. wentylacji, ogrzewania, 

elektryczności – Faza IV), Wykonawca zgłosi gotowość przekazania 

Zamawiającemu odpowiedniego ww. projektu do odbioru w następujących ilościach 

oraz formach: 

a) w odniesieniu do Fazy I - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie 

elektronicznej, 

b) w odniesieniu do Fazy II – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie 

elektronicznej, 

c) w odniesieniu do Fazy III – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie 

elektronicznej, 

d) w odniesieniu do Fazy IV - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie 

elektronicznej, 

- przy czym przez formę elektroniczną Strony rozumieją pliki edytowalne na płycie 

(nośniku) typu pendrive lub CD (DVD), to znaczy: rysunki w formacie *.dwg, pliki 

opisowe w formacie *.doc (programu WORD) lub *.xls (programu EXCEL), a całość 

w formacie *.pdf (pliki nieedytowalne) umożliwiającym Zamawiającemu ich 

odczytanie, samodzielne sporządzanie kopii lub wydruków w nieograniczonej ilości. 

3) Niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości przekazania części 

(kompletnej) dokumentacji projektowej zamiennej, nie później niż w terminie 7 dni 

od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy wykonaną część dokumentacji do 

siedziby Zamawiającego, w odpowiedniej dla danej części dokumentacji formie i 

ilości egzemplarzy, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem 

przekazania. 

4) W terminie 14 dni od dnia przekazania części dokumentacji projektowej zamiennej 

Zamawiający ma prawo zgłosić ewentualne uwagi odnośnie przekazanej części 

dokumentacji Wykonawcy. W przypadku niezgłoszenia uwag przez Zamawiającego 

w terminie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Strony są zgodne, iż przedstawiona 

Zamawiającemu część dokumentacji projektowej zamiennej została odebrana przez 

Zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4 lit. a) poniżej. W przypadku zgłoszenia 

przez Zamawiającego uwag w terminie wskazanym powyżej w zakresie 

ewentualnych niezgodności, uchybień, błędów lub wad, Wykonawca, niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 14 dni, uwzględni i naprawi zgłoszone niezgodności, 

uchybienia, błędy lub wady poprzez zmianę dokumentacji w odpowiednim zakresie. 

Poprawiona dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu odpowiednio z 

procedurą wskazaną w § 8 ust. 1 pkt 3) Umowy. Za dzień odbioru części 

dokumentacji projektowej zamiennej („Dzień Odbioru”) uznaje się dzień: 

a) w przypadku niezgłoszenia uwag – dzień, w którym Strony podpiszą protokół 

odbioru bez uwag albo dzień następujący po dniu, w którym upłynął 14-dniowy 

termin na zgłoszenie uwag; 

b) w przypadku zgłoszenia uwag – dzień, w którym Strony podpiszą protokół 

odbioru bez uwag, stwierdzający, że Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 
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część dokumentacji projektowej zamiennej uwzględniającej uwagi zgłoszone w 

trybie § 8 ust. 1 pkt 4 Umowy, w odpowiedniej formie i ilości egzemplarzy. 

5) W przypadku niedokonania przez Zamawiającego odbioru, z jego winy, przekazanej 

mu przez Wykonawcę prawidłowo wykonanej części dokumentacji projektowej 

zamiennej, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Umowy, Wykonawca ponownie wezwie 

Zamawiającego do odbioru części dokumentacji w siedzibie Wykonawcy w terminie 

7 dni licząc od dnia wezwania; w przypadku niedokonania odbioru przez 

Zamawiającego w tym terminie, Strony niniejszym ustalają, iż cześć dokumentacji 

projektowej zamiennej została odebrana przez Zamawiającego bez uwag w dniu 

następującym po dniu upływu tego terminu, co Wykonawca stwierdzi sporządzonym 

przez siebie podpisanym jednostronnie protokołem odbioru, który doręczy 

Zamawiającemu.   

6) Odbiór przez Zamawiającego wykonanej części dokumentacji projektowej 

zamiennej, potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru bez uwag 

lub protokołem podpisanym jednostronnie przez Wykonawcę w przypadku opisanym 

w § 8 ust. 1 pkt 5 powyżej, stanowi podstawę do wystawienia faktury, w przypadku 

gdy po odbiorze danej części ma nastąpić zapłata części Wynagrodzenia zgodnie z 

postanowieniem § 10 Umowy, na kwotę wynagrodzenia należnego za daną część 

dokumentacji projektowej zamiennej w wysokości zgodnej z postanowieniami 

Umowy. Faktura z tytułu należnego Wynagrodzenia zostanie prawidłowo 

wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami i doręczona Zamawiającemu. 

7)  Z uwagi na fakt, że Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania robót na 

podstawie dokumentacji przekazanej mu przez Zamawiającego na etapie 

zawierania Umowy i dokumentacji projektowej zamiennej, w Dniu Odbioru 

Wykonawca odbierze …….. egzemplarzy dokumentacji projektowej zamiennej 

(danej część) w celu dalszej realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1) Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza 

wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (bądź w inny uzgodniony pomiędzy Stronami 

sposób). 

2) Odbiór powinien być wykonany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru. 

3) Decyzję dotyczącą odbioru, ocenę jakości oraz zgody na kontynuowanie robót 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy 

(bądź w inny uzgodniony sposób). 

4) Z czynności dokonywanych podczas odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu Strony będą sporządzać protokoły zawierające wszystkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad 

stwierdzonych w przedmiocie Umowy. 

 

3. Odbiory częściowe. 

1) Odbiory częściowe będą dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń i 

nie stanowią o odbiorze robót ani nie stanowią potwierdzenia należytego wykonania 

tego zakresu robót. Przewidziane są odbiory częściowe, będące podstawą do 

wystawienia faktur nie częściej niż raz w miesiącu. 
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2) Zamawiający może uzależnić dokonanie odbiorów częściowych od dostarczenia 

przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczych i zamiennych potwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektanta, deklaracji zgodności, 

atestów i certyfikatów na zastosowane materiały, protokołów odbiorów technicznych 

dot. robót będących przedmiotem odbioru. 

3) Z czynności dokonywanych podczas odbiorów częściowych Strony będą sporządzały 

protokoły , które będą zawierały odniesienie do procentowego zaawansowania prac 

wykonanych w danym okresie (protokół przerobowy). Protokoły odbiorów 

częściowych będą podpisywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Project 

Managera/Inspektora Nadzoru Jakościowego Zamawiającego. 

 
4. Odbiór końcowy. 

1) Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót, w 

tym robót zgłoszonych do dnia odbioru, oraz po dokonaniu czynności odbioru przez 

organy wymienione w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej: 

Prawo budowlane i uzyskaniu ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie inwestycji, która nie będzie zawierać warunków ani jakichkolwiek robót 

do wykonania. 

2) Wykonawca zgłaszając pisemnie gotowość do przeprowadzenia czynności odbioru, 

wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót, przekaże 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego n/w dokumenty niezbędne do odbioru i 

przekazania obiektu do użytkowania i eksploatacji, takie jak: 

a) dokumentację powykonawczą (wszystkie branże) w 2 egz. i inwentaryzację 

geodezyjną, wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, deklaracje 

zgodności z polskimi normami, atesty higieniczne i certyfikaty zgodności, 

świadectwa dopuszczenia do obrotu itp. dla zastosowanych materiałów, wyrobów 

i urządzeń, 

b) wymagane protokoły badań i sprawdzeń, decyzje i opinie (w tym organów 

wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane), pozytywne wyniki pomiarów 

kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, rozliczenie końcowe 

inwestycji uwzględniające ewentualne zmiany w zakresie robót, o których mowa 

w § 5 Umowy, wraz z dokumentami OT sporządzonymi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami z wyceną wykonanych elementów i dokumentami 

gwarancyjnymi. 

3) Zamawiający w ciągu 7 dni sprawdzi kompletność otrzymanych dokumentów i 

oświadczeń oraz potwierdzi gotowość do odbioru lub w przypadku konieczności ich 

uzupełnienia, zgłosi ten fakt Wykonawcy celem uzupełnienia dokumentów. 

4) Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający 

wyznaczy termin odbioru. 

5) Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicieli 

Wykonawcy. 

6) Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będą sporządzane protokoły 

zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki 

usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w przedmiocie odbioru. Jeżeli w 

trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot Umowy 

nie został wykonany w całości, wówczas Zamawiający odmówi dokonania odbioru 
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końcowego przedmiotu Umowy a Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 

brakującego zakresu prac i ponownego zgłoszenia do odbioru. 

7) Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy termin na 

ich usunięcie, 

b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają 

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 

ma prawo do obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy za prace wykonane 

wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad, 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają właściwe korzystanie z 

przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania robót na 

koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty, wyznaczając 

Wykonawcy odpowiedni termin na ich wykonanie W takim przypadku 

Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót. Gdyby jednak Wykonawca 

nie przystąpił do wykonania tych robót, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający bez dodatkowego wezwania i upoważnienia sądu, 

może wykonać powyższe roboty we własnym zakresie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze), które to koszty Zamawiający ma prawo 

potrącić z kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy i z ustanowionego zabezpieczenia, 

a Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie lub ma prawo od Umowy 

odstąpić i żądać zapłaty kary umownej zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 1 pkt. 

3). 

8) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub 

usterek oraz do wyznaczenia terminu odbioru prac wolnych od wskazanych 

uprzednio wad i usterek, po uprzednim uzgodnieniu tego terminu z Zamawiającym. 

9) Odbiór końcowy robót uważa się za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu 

usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas czynności odbioru przy 

uwzględnieniu warunków określonych w pkt 7, w dniu podpisania przez Strony  

protokołu  odbioru końcowego  i przekazania Zamawiającemu bezwarunkowej, nie 

przewidującej jakichkolwiek prac do wykonania i ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie inwestycji wykonanej w ramach przedmiotu Umowy. 

 

5. Odbiór ostateczny 

W ostatnim miesiącu okresu rękojmi i gwarancji, Zamawiający powoła komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja dokona oceny 

stanu inwestycji (w szczególności budynków, budowli, infrastruktury, urządzeń) oraz 

określi ewentualne wady lub usterki i termin ich ostatecznego usunięcia. Jeżeli w 

wyznaczonym terminie wady lub usterki zostaną usunięte Zamawiający podpisze 

protokół pogwarancyjnego odbioru przedmiotu Umowy. Jeżeli zgłoszone wady lub 

usterki nie zostaną usunięte w powyższym terminie, Zamawiający ma prawo usunięcia 

tych wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i ma prawo 

wykorzystać w całości lub w części zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

celu pokrycia poniesionych kosztów wykonania zastępczego. Odbiór ostateczny 

zostanie dokonany po upływie okresu gwarancyjnego i usunięciu wszystkich wad i 

usterek powstałych w okresie gwarancyjnym, na podstawie podpisanego przez Strony 

protokołu odbioru ostatecznego. 
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§ 9 

PRAWA AUTORSKIE 
1. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że będzie posiadał nieograniczone autorskie 

prawa majątkowe do dokumentacji projektowej zamiennej, dokumentacji powykonawczej 

oraz wszelkich dokumentów, opracowań, które zostaną wykonane w trakcie 

wykonywania Umowy i w związku z Umową (Utwór) i przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej zamiennej i dokumentacji 

powykonawczej i ww. dokumentów, opracowań, wraz z zezwoleniem na wykonywanie 

praw zależnych do Utworów wraz z prawem dokonywania w nich zmian bez możliwości 

ich późniejszego kwestionowania przez Wykonawcę, oraz przenosi prawo własności 

egzemplarzy tych Utworów i nośników, na których zostały one utrwalone, co nastąpi: 

1) w ramach Wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 Umowy,  

2) w dniu odbioru przez Zamawiającego danego Utworu (w tym odpowiedniej części 

dokumentacji); 

3) do nieograniczonego terytorialnie i czasowo korzystania i rozporządzania przez 

Zamawiającego, w dowolny sposób, na wszelkich polach eksploatacji znanych w 

dniu zawarcia Umowy, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a) wyłącznego używania i wykorzystania Utworów we wszelkiej działalności, w tym 

działalności projektowej, budowlanej, deweloperskiej, promocyjnej, reklamowej, 

informacyjnej i usługowej, a w szczególności do budowy, przebudowy, 

rozbudowy lub dobudowy; 

b) wykorzystywania Utworów w procesie budowlanym, urzeczywistnienia ich 

koncepcji poprzez opracowanie pełnej lub zmienionej dokumentacji projektowej 

na bazie Utworów  oraz powielanie Utworów ; 

c) wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy Utworów wszelkimi 

technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez 

dokonywanie zapisów na nośnikach informatycznych oraz płytach CD, DVD, 

plikach cyfrowych, w tym mp3 i mp4; 

d) publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania Utworów na wszelkich 

imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania Utworów 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym; 

e) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za 

pośrednictwem satelity; 

f) wydawania i rozpowszechniania, w tym przesyłania przez Internet; 

g) wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów oraz umieszczania w sieci 

Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet; 

h) odtwarzania i reemitowania; 

i) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych 

egzemplarzy Utworów. 

2. W momencie przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego, o którym mowa w art. 46 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w tym udzielania zezwoleń na dysponowanie oraz 

wykorzystanie Utworów (w tym dokumentacji projektowej zamiennej) do dalszych 

opracowań na poszczególnych polach eksploatacji. 
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3. Zamawiający ma prawo, co niniejszym Wykonawca potwierdza, do dalszego 

przeniesienia autorskich praw majątkowych, praw zależnych i pokrewnych do całości 

Utworów lub ich części. 

4. Wykonawca jako wyłączny autor wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej 

upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych, 

w szczególności dotyczących udostępniania Utworu, decydowania o nienaruszalności 

treści i formy obiektu architektonicznego, który powstanie w oparciu o dokumentację i o 

nadzorze nad sposobem korzystania z dokumentacji projektowej oraz zobowiązuje się 

do ich niewykonywania w stosunku do tej dokumentacji. 

5. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, iż będzie jedynym uprawnionym z tytułu 

autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Utworów oraz że prawa te nie 

będą obciążone jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich. Wykonawca 

wraz z daną częścią dokumentacji przekaże Zamawiającemu, pisemne oświadczenia 

złożone przez poszczególnych autorów projektów o skutecznym przeniesieniu  

powyższych praw, wolnych od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, na Wykonawcę 

wraz z prawem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje 

się, że w przypadku, gdyby jakiekolwiek prawa autorskie lub prawa zależne do 

któregokolwiek z Utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności 

podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, żeby takie osoby trzecie niezwłocznie 

przeniosły przysługujące im prawa na Zamawiającego lub udzieliły Zamawiającemu 

stosownych upoważnień, zapewnień i zgód, na warunkach określonych w Umowie bez 

jakiejkolwiek dodatkowej płatności ze strony Zamawiającego, oraz zobowiązuje się 

zwrócić Zamawiającemu wszystkie koszty, wydatki, pokryć szkody, poniesione przez 

Zamawiającego z tego tytułu, Zamawiający ma także prawo zaspokojenia tych roszczeń 

z ustanowionych przez Wykonawcę zabezpieczeń. 

6. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują dokumentację projektową stanowiącą 

przedmiot Umowy, a którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w 

stosunku do Zamawiającego i jego następców prawnych żadnych roszczeń w przypadku 

dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek tej dokumentacji i obiektów ją 

urzeczywistniających oraz upoważnią Zamawiającego do wykonywania tych praw w ich 

imieniu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić i uchronić od odpowiedzialności Zamawiającego, 

jego następców prawnych, pracowników, wykonawców oraz ich pracowników, z tytułu 

wszelkich szkód, jakie te osoby poniosą wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich 

związanych z naruszeniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej takich osób 

trzecich w wyniku korzystania przez Zamawiającego lub wymienione powyżej osoby z 

Utworów oraz eksploatacji obiektów je urzeczywistniających, w szczególności zwolnić od 

zapłaty za wszelkiego rodzaju koszty i wydatki, w tym wynagrodzenia doradców 

prawnych Zamawiającego lub zwrócić te koszty, wydatki i zapłacić odszkodowania. 

8. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub jego 

następcy prawnemu lub wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko 

Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu w związku z zarzucanym naruszeniem 

przez Zamawiającego lub jego następcę prawnego jakichkolwiek praw własności 

intelektualnej osób trzecich w wyniku korzystania z Utworów, czy też eksploatacji 

obiektów ją urzeczywistniających, Zamawiający lub jego następca prawny zawiadomi o 

tym Wykonawcę, a Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub jego następcy prawnego 

- weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony 
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Zamawiającego lub jego następcy prawnego przed odpowiedzialnością wobec tej osoby 

trzeciej. 

9. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż wszelkie prawa własności intelektualnej do 

wytworów intelektualnych mogących być przedmiotem tych praw, uzyskanych w związku 

z wykonywaniem postanowień Umowy, będą przysługiwać Zamawiającemu 

odpowiednio na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Z zastrzeżeniem 

powyższych postanowień, w przypadku gdyby okazało się to konieczne, Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego niezwłocznie podpisze wszelkie dokumenty lub dokona 

wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania praw własności intelektualnej przez 

Zamawiającego do takich przedmiotów otrzymanych w związku z realizacją postanowień 

Umowy. 

10. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz 

innych praw własności intelektualnej, jak również za dokonanie innych czynności, o 

których mowa w niniejszym paragrafie i przeniesienie własności egzemplarzy, nośników 

na jakich zostały one utrwalone, jest wliczone w Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 

ust. 2 Umowy. W związku z tym, z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, 

praw zależnych, upoważnień w zakresie osobistych praw autorskich oraz innych praw 

własności intelektualnej, Wykonawca nie otrzyma żadnego dodatkowego 

wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za korzystanie i 

rozporządzanie przez Zamawiającego z Utworów i obiektów ją urzeczywistniających, na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej. 

11. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie rozwiązania, odstąpienia od 

Umowy lub wygaśnięcia Umowy, Zamawiający zachowa prawa uzyskane na podstawie 

niniejszego paragrafu, który pozostaje w mocy. 

 

§ 10 

Rozliczenie i płatności 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 6 ust.2 Umowy, płatne będzie po 

dokonaniu przez Zamawiającego ostatecznego odbioru bez uwag danej części 

dokumentacji projektowej, zgodnie z postanowieniem ust. 2 tego paragrafu, oraz po 

wykonaniu przez Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego wykonanego zakresu 

robót, na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych Zamawiającemu faktur 

wraz z kompletem oświadczeń Wykonawcy i podwykonawców, o których mowa w § 15 

Umowy i w niniejszym paragrafie, przy czym podstawę do wystawiania przez 

Wykonawcę faktur stanowić będą każdorazowo protokoły odbioru dokumentacji i 

protokoły odbiorów częściowych oraz protokół odbioru końcowego.  

2. Po Dniu Odbioru Fazy I, Fazy II i Fazy III, Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

…………………. zł (słownie: ………….) netto – Faza I, 

………………….. zł (słownie: ………….) netto – Faza II, 

…………………. zł (słownie: …………..) netto – Faza III. 

3. Podstawą wystawiania faktur częściowych będą zatwierdzone i podpisane protokoły 

odbiorów częściowych na podstawie faktycznie wykonanych prac w danym okresie, o 

których mowa w § 8 ust. 3 Umowy. Rozliczenie części Wynagrodzenia należnego 

zgodnie z Umową za wykonanie robót budowlanych będzie następowało fakturami 

częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę do 90% wartości robót nie częściej niż w 

okresach miesięcznych 

4. Podstawą do rozliczenia końcowego i wystawienia faktury końcowej będzie protokół 

odbioru końcowego, podpisany w trybie i zgodnie z § 8 ust. 4. 
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5. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, z zastrzeżeniem 

postanowień § 15 Umowy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z odpowiednio zatwierdzonym i 

odpowiednim protokołem odbioru i doręczenia Zamawiającemu wszystkich 

odpowiednich oświadczeń podwykonawców, o których mowa w § 15 Umowy i 

niniejszym paragrafie. W przypadku zawarcia umowy przelewu wierzytelności zapłata 

odpowiedniej części wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania 

faktury, o której mowa powyżej wraz z odpowiednim protokołem i fakturą wystawioną 

przez podwykonawcę (Cesjonariusza). 

6. Zamawiający może żądać odrębnego fakturowania robót podzleconych przez 

Wykonawcę poszczególnym podwykonawcom. 

7. W przypadku zawarcia umowy cesji, zgodnie z postanowieniami § 15 Umowy, wraz z 

fakturą Wykonawca wskaże Zamawiającemu kwotę należną do zapłaty danemu 

podwykonawcy pozostałą po dokonanym pomniejszeniu o kwoty zabezpieczeń, kar 

umownych czy też innych obciążeń wynikających z umowy podwykonawczej oraz inne 

roszczenia, w szczególności Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Po zapłacie 

wynagrodzenia przez Zamawiającego podwykonawcom na podstawie umów przelewu 

wierzytelności, każdy podwykonawca złoży oświadczenie, w którym potwierdzi 

otrzymanie zapłaty i brak jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wzór 

oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr …. do Umowy.  

8. Strony zgodnie potwierdzają, że dokonanie przez Zamawiającego płatności na rzecz 

podwykonawcy stanowić będzie w każdym przypadku zapłatę przez Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy. Tym samym 

Wykonawca nie będzie występował do Zamawiającego o płatność w tym zakresie. 

9. Termin płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy liczony będzie każdorazowo od 

przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w § 15 Umowy i w ust. 

7 i ust. 9 tego paragrafu, tj. oświadczeń podwykonawców, podpisanych przez osoby 

upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, skierowanych bezpośrednio do 

Zamawiającego zgodnie ze wzorami zawartymi w Załączniku nr …., bądź też w 

przypadku braku realizacji robót za pomocą podwykonawców - od przedłożenia przez 

Wykonawcę oświadczenia, iż roboty były realizowane przez niego samego, bez udziału 

podwykonawców i za prawidłowość oraz skuteczność złożonych oświadczeń, w tym 

także oświadczeń złożonych przez podwykonawców, w każdym przypadku odpowiada 

w całości Wykonawca.    

10. W przypadku natomiast gdy Zamawiający w jakimkolwiek czasie zobowiązany będzie 

do zapłaty na rzecz jakiegokolwiek podwykonawcy Wykonawcy wynagrodzenia za 

zrealizowane roboty w ramach umów podwykonawczych, za które Zamawiający 

dokonał zapłaty na rzecz Wykonawcy, Zamawiający może żądać zwrotu od Wykonawcy 

w całości spełnionego na rzecz takiego podwykonawcy świadczenia wraz z 

dodatkowymi kosztami, które poniósł w tym zakresie, w szczególności kosztami 

sądowymi, zastępstwa procesowego i innymi związanymi ze spełnieniem świadczenia. 

Zaspokojenie roszczeń Zamawiającego może nastąpić z ustanowionych przez 

Wykonawcę zabezpieczeń.   

11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia płatnością rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

12. Wykonawcy, w przypadku dokonania zmiany w zakresie przedmiotowym Umowy nie 

przysługuje prawo do ubiegania się o wynagrodzenie/odszkodowanie z tytułu 

utraconych korzyści, a jedynie zwrot kosztów już poniesionych w związku z 
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wykonywaniem danej pracy i zakupem materiałów, których na skutek takiej zmiany nie 

użyje do realizacji robót. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

także w zakresie roszczeń o zwrot kosztów związanych z zapłatą wynagrodzenia 

jakiemukolwiek podwykonawcy na zasadzie art. 6471 kodeksu cywilnego, oraz 

nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie 

gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej 

bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie, nieodwołalnej, zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, w wysokości …………………………… zł 

(słownie…………………………………………………… i …/100), co stanowi 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 Umowy, w terminie określonym w ust. 4 

poniżej. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady, usunięciu wad i usterek i podpisaniu 

protokołu ostatecznego, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument gwarancji należytego wykonania 

Umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, z terminem jej obowiązywania od 

daty zawarcia Umowy do 30 dnia po dniu dokonania odbioru ostatecznego, o którym 

mowa w § 8 ust. 5 Umowy. W przypadku niedostarczenia dokumentu gwarancji, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy w 

wymaganej treści, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy, po 

bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu 7 dni, oraz żądania od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w 

terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty kary umownej. Zamawiający może 

skorzystać z prawa odstąpienia w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia Umowy. 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

4. W przypadku zwiększenia Wynagrodzenia lub skorzystania przez Zamawiającego z 

całości lub części zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia 

do pełnej wysokości, w terminie ….. dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy lub 

zawiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z zabezpieczenia. W przypadku 

niewykonania obowiązku, o którym mowa powyżej, po bezskutecznym upływie 

dodatkowo wyznaczonego terminu … dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy 

w części niewykonanej w terminie 60 dni od upływu dodatkowo wyznaczonego terminu, 

a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej za odstąpienie w 

wysokości ………………… zł w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty kary 

umownej. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5. Zamawiający jest uprawniony do pokrycia z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy w okresie realizacji przedmiotu Umowy a także niewykonania lub nienależytego 

wykonania obowiązków w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 
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§ 12 

Terminy realizacji i zakończenia 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania protokolarnego Wykonawcy terenu 
budowy, którego jest właścicielem, tj. działki nr: 301/1, działki nr 302/2 i działki nr 302/3,, 
w terminie wskazanym w § 17 pkt 1 Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminach 

wskazanych w Harmonogramie  i  terminach wskazanych poniżej: 

a) Prace wskazane w decyzji nr 422/2018 z dnia 24 maja 2018 r. wydanej przez 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi Wykonawca wykona w 

terminie wskazanym w § 2 Umowy,  

b) Prace projektowe, o których mowa w § 3 Umowy, Wykonawca rozpocznie w terminie 

…….. dni od dnia zawarcie Umowy i wykona (Dzień Odbioru) w terminie:  

(i) do dnia …………. - projekt wykonawczy stanowiący uszczegółowienie 

projektu budowlanego zabezpieczeń załączonego do decyzji nr 

422/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Łodzi  (Faza I),  

(ii) do dnia ………………. - projekt odtworzenia wskazanej części 

istniejącego na terenie budynku mieszkalnego z zastosowaniem nowej 

konstrukcji żelbetowej (Faza II)  

(iii) do dnia ……………… - adaptację przekazanej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej (Faza III),  

c)  rozpoczęcie przez Wykonawcę robót budowlanych nastąpi najpóźniej w dniu 

……………..  

d) zakończenie wszystkich robót związanych z kompletnym wykonaniem inwestycji 

opisanej w § 4 Umowy, w szczególności objętych decyzją o pozwoleniu na budowę, 

której kopia stanowi Załącznik nr … do Umowy, i dokumentacją projektową wraz z 

dokumentacją zamienną, wraz z uzyskaniem bezwarunkowej, niezawierającej 

jakichkolwiek robót do wykonania i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

nastąpi do dnia ……………….. roku. Jako dzień zakończenia robót rozumie się 

dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego na zasadach 

określonych w § 8 ust. 4 Umowy. 

3. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów określonych w niniejszym paragrafie lub w 

Harmonogramie jest podstawą do zastosowania art. 635 Kodeksu Cywilnego, 

dotyczącego odstąpienia od umowy przed upływem terminu jej wykonania. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy za 

każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danej części przedmiotu Umowy w stosunku 

do terminów, o których mowa w § 12 ust.2 Umowy lub w Harmonogramie, 

2) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usuwania lub/i w usunięciu 

usterek/wad (wymiany wadliwego elementu) ujawnionych w okresie 

rękojmi/gwarancji, w wysokości 0,01% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 

ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

3) za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto 



 

20 
 

wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy, chyba że na konkretny przypadek odstąpienia 

została w treści Umowy zastrzeżona kara umowna w innej wysokości,  

4) za brak przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w 

wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy 

stwierdzony przypadek, o którym mowa powyżej, 

5) w przypadku wprowadzenia podwykonawcy na front robót w stosunku do którego 

Zamawiający złożył sprzeciw i zażądał jego usunięcia lub nie usunięcia danego 

podwykonawcy z terenu budowy i frontu robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego, 

w wysokości …………. zł (słownie: ………… złotych) za każdy przypadek 

naruszenia, 

6) 500,00 zł za każde udokumentowane naruszenie postanowień określonych w § 18 

ust. 1 pkt ………………… Umowy.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z Wynagrodzenia lub 

ustanowionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

3. Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy należą się niezależnie od 

kary za odstąpienie od Umowy i Zamawiający nie traci prawa do tych kar za opóźnienie 

na skutek odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze Stron. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych. 

4. Kar umownych nie nalicza się za naruszenie terminów spowodowane: 

a) wstrzymaniem robót w następstwie decyzji sądu lub właściwych organów 

administracji publicznej, nie spowodowanym przez Wykonawcę, 

b) wstrzymaniem robót, spowodowanym decyzją Zamawiającego, nie wynikającą z nie 

wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wobec Zamawiającego (niewykonania lub 

nienależytego wykonania), 

c) działaniem siły wyższej, o której mowa w § 29 Umowy. 

 

§ 14 

Rozwiązanie i Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części niewykonanej w 

przypadkach wskazanych w Umowie, w przepisach kodeksu cywilnego, a także gdy: 

a) Wykonawca nie przejmie terenu budowy zgodnie z Umową, po wyznaczeniu 

Wykonawcy dodatkowego terminu ……. dni, który upłynie bezskutecznie, 

b) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie całego lub 

części majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, nie przedstawi polis 

ubezpieczeniowych, o których mowa w § 16 ust. 1, 2 i 4 poniżej, opóźnia, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, realizację danej części przedmiotu Umowy o ponad 

21 dni w stosunku do terminów ustalonych w Umowie lub w Harmonogramie , 

przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni bez pisemnej zgody 

Zamawiającego lub nie dotrzymuje innych istotnych obowiązków umownych - w takim 

przypadku Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy po uprzednim 

wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu nie krótszego niż ………………… dni 

na zaprzestanie naruszeń, który upłynie bezskutecznie, 

d) zostanie zgłoszony wniosek o likwidację Wykonawcy lub nastąpi zawieszenie 

wykonywania przez Wykonawcę działalności gospodarczej lub zmiana formy prawnej 

jej wykonywania przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego. 
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2. W przypadku wstrzymania robót z powodu Siły Wyższej, zdefiniowanej poniżej w § 29 

Umowy, na okres ponad ……………………. dni, każda ze Stron może odstąpić od 

Umowy w części niewykonanej. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

w terminie 60 dni od powstania przyczyny odstąpienia (dla uniknięcia wątpliwości 

powstanie przyczyny nastąpi po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego 

terminu, jeżeli termin ten zgodnie z postanowieniami Umowy ma być wyznaczony), lub w 

terminie wskazanym w treści Umowy dla danego przypadku odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami ust.1 powyżej, lub jej 

rozwiązania Wykonawca usunie na własny koszt z terenu budowy w ciągu 14 dni od 

wezwania swoje nie zużyte do budowy urządzenia, materiały oraz sprzęt nie stanowiący 

własności Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązany będzie jedynie do zapłacenia 

Wykonawcy za faktycznie wykonane i nie zapłacone do tej pory prace i dostarczone 

materiały, urządzenia i wyposażenie. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę 

powyższych działań w tym terminie, Zamawiający ma prawo do usunięcia urządzeń, 

materiałów oraz sprzętu Wykonawcy na koszt Wykonawcy, powiadamiając Wykonawcę 

o miejscu ich złożenia. Koszty związane z wykonaniem powyższych czynności 

Zamawiający ma prawo potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

ustanowionego przez Wykonawcę lub z Wynagrodzenia a Wykonawca na powyższe 

potrącenie wyraża zgodę. 

5. Zamawiający będzie miał prawo wykorzystać zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy na pokrycie jakichkolwiek kwot należnych mu od Wykonawcy w związku z 

Umową lub jej rozwiązaniem/odstąpieniem od Umowy, w tym kar umownych, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

6. Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy nie 

wpływa na nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w § 9 Umowy ani nie 

powoduje utraty przez Zamawiającego praw z tytułu rękojmi lub gwarancji do wykonanej 

części przedmiotu Umowy, nie powoduje też utraty przez Zamawiającego praw do kar 

umownych zastrzeżonych w Umowie na rzecz Zamawiającego. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego: 

a) Wykonawca wstrzymuje realizację przedmiotu Umowy, 

b) Wykonawca, w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiającego, sporządza szczegółowy 

protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 

c) Wykonawca na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym 

dla zachowania warunków bezpieczeństwa i ich ochrony do czasu przekazania 

Zamawiającemu placu budowy, 

d) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające, 

e) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu teren budowy, wykonany zakres robót i 

wszelką dokumentację związaną z inwestycją, 

f) Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru wykonywanych robót, w tym 

robót w toku i robót zabezpieczających na podstawie protokołu inwentaryzacji 

sporządzonego przy udziale Zamawiającego, oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty 

i inne prace określone Umową w proporcji wykonanych robót do zakresu będącego 

przedmiotem Umowy, 

g) Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia od Wykonawcy właściwie 

zabezpieczonego terenu budowy. 
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8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Wykonawca. 

 

§ 15 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca nie może zlecić wykonania całości robót objętych Umową do wykonania 

innym wykonawcom/podwykonawcom. 

2. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót objętych Umową podwykonawcom z 

zachowaniem poniższych postanowień i postanowień przepisu art. 6471 kodeksu 

cywilnego. 

3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań i 

odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były jego działania, zaniechania, 

uchybienia lub zaniedbania. 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania danego zakresu prac, który ma być 

wykonywany przez podwykonawcę, na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą i podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się dokonać zgłoszenia 

Zamawiającemu, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w którym 

przedstawi szczegółowe dane podwykonawcy wraz z adresem do doręczeń 

podwykonawcy, szczegółowy zakres robót oraz wysokość wynagrodzenia 

uzgodnionego za ten zakres pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą. Wykonawca wraz 

ze zgłoszeniem przedkłada Zamawiającemu kopię umowy zawartej z podwykonawcą. 

Zgłoszenie dokonane po rozpoczęciu prac lub po ich zakończeniu przez danego 

podwykonawcę będzie bezskuteczne wobec Zamawiającego i w takim przypadku 

Zamawiający nie będzie odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 

dla takiego podwykonawcy. 

5. W przypadku gdy zgłoszenia, o którym mowa w art. 6471 kodeksu cywilnego i w ust. 4 

powyżej, dokona podwykonawca, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie na 

wezwanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych przedłożyć Zamawiającemu 

umowę z tym podwykonawcą w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonanie 

weryfikacji tego podwykonawcy. Niewykonanie tego obowiązku, w zakreślonym 

powyżej terminie, może skutkować złożeniem przez Zamawiającego sprzeciwu zgodnie 

z postanowieniem ust. 6 tego paragrafu. 

6. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których 

szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu 

30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu pisemnego pod rygorem nieważności 

zgłoszenia Zamawiający złoży Wykonawcy i podwykonawcy, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zawierając umowę z danym podwykonawcą: nie 

wskazywać dłuższego terminu zapłaty za dany zakres prac, za który sam wystawia 

fakturę Zamawiającemu, aniżeli termin zapłaty wynikający z Umowy, ani nie uzgadniać 

z podwykonawcą wynagrodzenia przewyższającego wartość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za ten zakres robót wynikającego z Umowy. Naruszenie tego 

postanowienia uprawnia Zamawiającego do złożenia sprzeciwu wyłączającego 

odpowiedzialność solidarną Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia. Wykonawca 
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zobowiązuje się poinformować podwykonawcę, który został zgłoszony Zamawiającemu 

o wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których 

szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia, czyli o wysokości wynagrodzenia do 

której ogranicza się odpowiedzialność solidarna Zamawiającego powstała przy 

dopełnieniu przesłanek takiej odpowiedzialności wynikających z przepisu art. 6471 

kodeksu cywilnego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej 

zmianie dotyczącej danego podwykonawcy i postanowień umowy podwykonawczej i 

przedłożyć Zamawiającemu każdy aneks do umowy podwykonawczej. W przypadku 

zmiany zakresu robót lub wynagrodzenia należnego podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązuje się dokonać zgłoszenia zgodnie z powyższymi postanowieniami a 

Zamawiający może w tym zakresie złożyć sprzeciw. 

9. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawców zgodnie z powyższymi 

postanowieniami, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

pisemnych oświadczeń tych wszystkich podwykonawców o prawidłowym dokonaniu 

płatności za roboty wykonane przez podwykonawców i wykonanym zakresie robót (ilość 

wszystkich wystawionych faktur i stan ich uregulowania), każdorazowo składanych 

przez danego podwykonawcę przed upływem 20 dni od dnia wystawienia danej faktury 

przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą umową, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 

poniżej i § 10 ust. 5 Umowy. Wzory oświadczeń podwykonawców stanowią Załącznik nr 

…… 

10. W przypadku braku kompletu oświadczeń, płatność faktury zostanie wstrzymana do 

czasu doręczenia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców, o których mowa w 

niniejszym paragrafie, bowiem termin zapłaty liczony jest od dnia ich doręczenia, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

11. Strony zgodnie postanawiają, że płatność należnego podwykonawcom, zgłoszonym 

Zamawiającemu, w stosunku do których Zamawiający nie złożył sprzeciwu, 

wynagrodzenia może być dokonywana przez Zamawiającego zgodnie z zawartą przez 

Zamawiającego, Wykonawcę i danego podwykonawcę umową przelewu wierzytelności 

przyszłej należnej Wykonawcy od Zamawiającego do wysokości należnego 

podwykonawcy wynagrodzenia za należycie wykonane i odebrane roboty, po zawarciu 

umowy o wykonanie robót pomiędzy Wykonawcą a danym podwykonawcą i 

dokonanym zgłoszeniu. Do umowy przelewu wierzytelności załączona będzie umowa 

podwykonawcza.  

12. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót poprzez podwykonawców, gdy 

Zamawiający stwierdzi, że jakość prac wykonywanych przez danego podwykonawcę 

jest nienależyta – Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego żądania 

zmiany danego podwykonawcy. Zamawiający ma również prawo żądania, a 

Wykonawca obowiązek, usunięcia z placu budowy i frontu robót podwykonawcy, wobec 

którego złożył sprzeciw. 

13. Wykonawca gwarantuje, że okres odpowiedzialności za wady robót budowlanych 

wykonanych przez podwykonawców nie będzie krótszy od okresu jego 

odpowiedzialności. 

14. Podwykonawca nie może zlecić wykonania jego zakresu prac, ani w całości ani w 

części, dalszym podwykonawców.  

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za działania 

własne, za dostawy czy usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
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16. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 

wobec wszystkich podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją 

Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców 

stanowi nienależyte wykonywanie Umowy. W przypadku gdy Zamawiający 

zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, i nie nastąpi to w 

wykonaniu umowy przelewu wierzytelności, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 

Zamawiającemu kwoty zapłaconej podwykonawcy w pełnej wysokości oraz zwrotu 

pełnych dodatkowych koszów poniesionymi z tego tytułu przez Zamawiającego. 

Zamawiający uprawniony jest także do zaspokojenia swojego roszczenia, o którym 

mowa powyżej, z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustanowionego przez 

Wykonawcę lub z wszelkich wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem 

Zamawiającego. Jeśli Wykonawca zaprzeczy uprawnieniom podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy i na skutek tych zapewnień Zamawiający odmówi zapłaty na 

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 

wziąć udział w toczącym się sporze i zwrócić Zamawiającemu wszelkie związane z nim 

koszty, jak również kwoty uiszczone na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego.  

 

§ 16 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności wobec Zamawiającego oraz osób 

trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody i 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, zleceniobiorców, 

podwykonawców i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzenia robót oraz za 

szkody wynikające ze zniszczenia i z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, 

materiałów, sprzętu i innego mienia. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementów 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności, obejmujące swoim zakresem wszelkie ryzyka 

wynikające z Umowy, w szczególności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami, a także z ruchem pojazdów mechanicznych, na sumę 

ubezpieczenia nie niższą niż ………………… zł. ( ……………………………………. 

złotych) i będzie je utrzymywał do należytego wykonania przedmiotu Umowy. Kopia 

opłaconej polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr …. do Umowy. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikających z Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy, budowli, urządzeń oraz 

wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od 

ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzeń losowych i robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż ………………… zł. ( 

……………………………………. złotych). 

5. Powyższe ubezpieczenia zostaną zawarte przez Wykonawcę w terminie ……… dni od 

zawarcia Umowy i obowiązywać będą od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy. 

6. Zamawiający w czasie realizacji Umowy w każdym czasie może żądać dokumentów 

potwierdzających fakt zawarcia ubezpieczenia i opłacenia składek. 

7. W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedłożenia przez 

Wykonawcę właściwych dokumentów ubezpieczenia, Zamawiający uprawniony jest do 
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dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potrącenia należności z tym związanej 

z Wynagrodzenia  Wykonawcy lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, na co Wykonawca wyraz zgodę. 

8. Kopie polis stanowić będą załączniki do Umowy. 

 

§ 17 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Protokolarnego przekazania terenu budowy – działek wymienionych w § 12 ust. 1 

Umowy,  w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy pod warunkiem wcześniejszego 

przekazania przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego szczegółowego harmonogramu robót (Harmonogram) sporządzonego 

przez Wykonawcę, który nie może zmieniać terminów wskazanych w § 12 ust, 2 

Umowy, oświadczeń, zaświadczeń i informacji wynikających z Prawa budowlanego 

oraz przekazania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w celu dopełnienia 

formalności z PINB, związanych ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót. 

2. Zgłoszenia rozpoczęcia robót. 

3. Przekazania dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do prowadzenia robót w 

ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy. 

4. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 

5. Dokonywania w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia odbioru robót podlegających 

zakryciu i zanikających oraz w ciągu 14 dni roboczych od właściwego zgłoszenia robót 

do odbiorów częściowych.  

6. Rozpoczęcia w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia odbioru końcowego i zakończenia 

go bez zbędnej zwłoki pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbędnych dokumentów 

formalnoprawnych niezbędnych do odbioru.. 

7. Regulowania należności Wykonawcy w terminach zgodnych z ustaleniami w Umowie. 

 

§ 18 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy i 

oddania go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami Umowy, Załącznikami do 

Umowy, zaleceniami Zamawiającego, oraz do usunięcia wad/usterek, które ujawnią się 

w okresie wykonywania przedmiotu Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, 

w szczególności do: 

1) Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z  opisem przedmiotu Umowy, poleceniami 

nadzoru wpisanymi do dziennika budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, normami i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i o 

ochronie przeciwpożarowej. Roboty nie objęte Umową w szczególności 

dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego i dokumentacją 

projektową zamienną wykonaną przez Wykonawcę, jeżeli okażą się niezbędne dla 

bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią, Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać na podstawie wpisu do Dziennika Budowy dokonanego 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

2) Przejęcia protokolarnie terenu budowy. 
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3) Usunięcia kolizji przyłączy i instalacji, wykonania i utrzymania na swój koszt dróg 

dojazdowych do placu budowy, uporządkowanie tych dróg, ich naprawy w 

przypadku powstania takiej konieczności. 

4) Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, niezbędnej w trakcie wykonywania robót 

oraz sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót własnym 

staraniem i na swój koszt. 

5) Uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, zgód, pozwoleń, opinii, dokonanie 

uzgodnień niezbędnych do wykonania robót budowlanych (np. zezwolenia na 

zajęcie pasa drogowego) i ponieść ich koszt. 

6) Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy harmonogramu 

rzeczowo-finansowego z rozbiciem tygodniowym (Harmonogram), o stopniu 

szczegółowości uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 

zawierającym terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

które muszą być zgodne z terminami wskazanymi w § 12 ust. 2 Umowy, wraz z ich 

wartościami i uzgodnienie go z Zamawiającym oraz jego aktualizowania 

polegającego na wskazaniu faktycznego stanu realizacji w stosunku do 

Harmonogramu dla oceny stanu realizacji Umowy, na każde żądanie 

Zamawiającego, w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego. 

Harmonogram stanowić będzie załącznik do Umowy. Harmonogram musi być 

zgodny z datami, terminami i warunkami określonymi w Umowie. W przypadku gdy 

Wykonawca nie przygotuje Harmonogramu zgodnie z powyższym postanowieniem 

lub przedstawi Harmonogram, w którym termin końcowy wykonania przedmiotu 

Umowy będzie niezgodny z terminem wskazanym w § 12 ust. 2 lub terminy 

poszczególnych zakresów prac, zważywszy na czas potrzebny na ich wykonanie, 

uniemożliwią dochowanie terminu końcowego wskazanego w § 12 ust. 2 lub 

któregokolwiek z terminów wskazanych w § 12 ust. 2 Umowy lub będą z nimi 

niezgodne, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości w 

terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy a Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 

Umowy. 

7) Wykonania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, 

wyposażenia i urządzeń własnych nie posiadających jakichkolwiek obciążeń 

prawnych, posiadających wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i 

świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie 

zastosowane materiały powinny być nowe, w pierwszym gatunku, o jakości i 

cechach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej na 

podstawie której realizowana będzie przedmiotowa inwestycja. Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego w zakresie doboru tych 

materiałów (gatunek, standard, faktura, kolorystyka itp.), które nie zostały 

jednoznacznie sprecyzowane w ww. dokumentacji. 

8) Uzyskania na własny koszt wymaganych świadectw, certyfikatów, aprobat 

technicznych itp. na zastosowane materiały i wyroby w tym ponoszenie kosztów 

ewentualnych koniecznych badań, sprawdzeń, prób itp. 

9) Zastosowania do realizacji robót sprzętu zaaprobowanego przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, którego jakość i wydajność będzie gwarantowała 

wykonanie robót w sposób zgodny z Umową, w tym z dokumentacją. 

10) Urządzenia, zorganizowania i oznakowania na własny koszt placu budowy, np. 

budowa zaplecza, wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, 
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telefonicznych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie 

kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i wszelkich innych opłat związanych z 

funkcjonowaniem budowy. 

11) Zabezpieczenia na własny koszt placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

ochrona mienia budowy, w tym dostarczonych materiałów, urządzeń i wykonanych 

robót przed uszkodzeniem, kradzieżą, działaniem czynników atmosferycznych itp. 

do dnia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczone i zmagazynowane wyroby 

oraz inne składniki majątkowe Wykonawcy i Zamawiającego znajdujące się na 

terenie budowy i zaplecza. 

12) Zapewnienia przestrzegania przepisów związanych z realizacją Umowy, a w 

szczególności przepisów BHP, ppoż., sanitarnych, ochrony środowiska 

naturalnego.  

13) Opracowania i przekazania Zamawiającemu projektu organizacji robót,  planu 

BIOZ, programu zapewnienia jakości. Projekt organizacji robót należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

14) Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na legalne 

składowiska dostępne dla Wykonawcy. 

15) Zapewnienia takiego prowadzenia robót i utrzymania zaplecza budowy, aby żadne 

substancje, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były odprowadzane do 

środowiska. Po zakończeniu budowy spełnienie powyższych wymagań Wykonawca 

potwierdzi pisemnym oświadczeniem. 

16) Wskazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bezpiecznego, dostępnego dla 

Wykonawcy miejsca wywozu nadmiaru gruntu oraz materiałów z rozbiórki 

nieprzewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

17) Naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim lub związanych z 

uszkodzeniem mienia publicznego, powstałych na skutek prowadzonych robót, w 

szczególności naprawa dróg, ulic i chodników zniszczonych w czasie trwania robót 

przez środki transportu i maszyny budowlane Wykonawcy oraz zapewnienie 

dojazdu do sąsiednich posesji podczas prowadzenia robót. 

18) Zgłaszania do odbioru robót (w tym robót zanikających i podlegających zakryciu) 

wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 

19) Zapewnienia uprawnionego kierownika budowy oraz uprawnionego 

kierownictwa/nadzoru robót. 

20) Dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, na zasadach określonych w …………………….. 

21) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii i decyzji (w tym bezwarunkowej, 

nieprzewidującej jakichkolwiek prac do wykonania i ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu Umowy) i wykonania wszelkich 

niezbędnych prac umożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy. 

22) Doprowadzenia na swój koszt do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 

także, w razie korzystania, przyległych ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków 

lub lokali po zakończeniu robót. 

23) Umożliwienia kontroli dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją Umowy 

oraz poddanie się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji Umowy, w siedzibie 

Wykonawcy oraz w innych miejscach związanych z realizacją Umowy, 
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prowadzonych przez upoważnionych przedstawicieli organów kontroli przez okres 5 

lat od otrzymania przez Wykonawcę ostatniej płatności. 

24) Umożliwienia (w razie zaistnienia takich potrzeb) współużytkowania terenu budowy 

przez innych wykonawców. Czas i warunki użytkowania terenu budowy przez 

innych wykonawców wynikać będą z poleceń Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

powinien zapewnić możliwość realizacji zadań innym wykonawcom zatrudnionym 

przez Zamawiającego lub innym jednostkom prawnie działającym na placu budowy. 

Ewentualne korzystanie przez innych wykonawców z urządzeń, zaplecza, sprzętu i 

mediów dostępnych na placu budowy jest odpłatne. Wykonawca w takim 

przypadku nie może pobierać opłat z innych tytułów niż wymienione wyżej.  

2. Wszystkie obowiązki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany 

jest wykonywać na własny koszt i własnym staraniem. Koszty z tym związane są 

uwzględnione w ustalonym w Umowie wynagrodzeniu. 

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umieszczać jakiejkolwiek 

reklamy na obiektach należących do Zamawiającego, dotyczy to również ogrodzenia, 

urządzeń i infrastruktury znajdującej się na terenie budowy. 

 

§ 19 

Narady koordynacyjne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych 

organizowanych przez Zamawiającego. W naradach musi uczestniczyć w zależności od 

tematu narady i etapu realizacji Umowy: przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za 

prace projektowe (projektant lub projektanci), kierownik budowy, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, bądź za zgodą Zamawiającego inny przedstawiciel Wykonawcy. 

2. Na każdej z narad Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego raportu 

przedstawiającego aktualny stan realizacji prac stanowiących przedmiot Umowy, 

zgodność prac z Harmonogramem i Umową, występujących na budowie trudności oraz 

podejmowanych przez Wykonawcę działań. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

powinien przedstawić każdorazowo uaktualniony, szczegółowy harmonogram 

rzeczowo-finansowy wskazujący faktyczny stan zaawansowania prac w stosunku do 

Harmonogramu. 

3. Z każdej narady sporządzany będzie protokół, którego postanowienia są wiążące dla 

Wykonawcy. 

4. Narady mogą być organizowane również na wniosek Wykonawcy. 

 

§ 20 

Nadzór 

1. Zamawiający ustanowi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Project Managera, 

Inspektora Nadzoru Jakościowego Zamawiającego. 

2. Zmiana Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz kierownika budowy/kierownika robót 

nie wymaga zmiany Umowy.  

3. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie mają prawa zwolnić Wykonawcy z wykonania 

jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy ani też dokonania zmian Umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiający może ustanowić swojego dodatkowego przedstawiciela na budowie.  

5. Przedstawicielem Wykonawcy będzie Kierownik Budowy , który działa w granicach 

umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego i Kierownik Projektu 

uprawniony do wszelkich kontaktów z Zamawiającym i jego przedstawicielami. 
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6. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni 

personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 

§ 21 

Przekazanie terenu budowy 

1. Zamawiający w terminie wskazanym w § 17 pkt 1 Umowy protokolarnie przekaże 

Wykonawcy działki nr: 301/1, nr 302/2 i nr 302/3 . Po protokolarnym przejęciu od 

Zamawiającego ww. terenu budowy, Wykonawca ponosi aż do dnia dokonania 

protokolarnego odbioru końcowego pełną odpowiedzialność za teren budowy. 

2. Wykonawca podejmie wszystkie czynności związane z uzyskaniem prawa do wejścia na 

teren, którego Zamawiający zgodnie z Umową nie przekazuje Wykonawcy, a na którym 

prowadzone będą roboty związane z zakresem prac wynikającym z Umowy, i uzyska, we 

własnym zakresie i na własny koszt, w terminie zapewniającym dotrzymanie terminu 

wskazanego dla tego zakresu prac w harmonogramie rzeczowo - finansowym 

stanowiącym Załącznik nr ….. do Umowy. Zamawiający udzieli osobie wskazanej przez 

Wykonawcę pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego, jeżeli powstanie 

taka potrzeba, w odpowiednim zakresie, w terminie 7 dni od złożenia pisemnego wniosku 

przez Wykonawcę, zawierającego zakres wymaganego pełnomocnictwa i przyczyny jego 

ustanowienia 

3. Wykonawca przed przejęciem terenu budowy przedłoży Zamawiającemu: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz zaświadczenie o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczeniu od 

odpowiedzialności cywilnej (lub inny odpowiedni dokument), 

b) informacje zawierające dane zamieszczone w ogłoszeniu o bezpieczeństwie pracy i 

ochronie zdrowia, 

c) szczegółowy Harmonogram . 

W/w dokumenty winny zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiającego. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się 
sprawdzić, czy stan terenu budowy nie uległ zmianie i dopełnić w tym zakresie 
wszystkich wymogów, określonych przez przepisy prawa dla należytej realizacji Umowy 
oraz dla zabezpieczenia i przygotowania terenu budowy. 

5. W okresie realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich nieuzasadnionych 
technologią przeszkód, ponadto Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt niezwłocznie 
usuwać z terenu budowy wszelkie śmieci, odpady lub pozostałości. 

6. Jeżeli na Zamawiającego zostaną nałożone jakiekolwiek kary z tytułu prowadzenia 
robót bez stosownych zezwoleń, które zgodnie z Umową ma uzyskać Wykonawca lub z 
naruszeniem lub przekroczeniem postanowień wynikających z tych zezwoleń, 
Zamawiający obciąży nimi Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich 
zwrotu Zamawiającemu. Zamawiający będzie miał prawo do ich potrącenia z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę 

 

§ 22 

Badania 

1. Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi 

zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu lub na jego polecenie wykonać badania, 

próby i sprawdzenia w zakresie, w jakim Zamawiający uzna za stosowne. Jeżeli w ich 
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rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest lub było niezgodne z Umową, warunkami 

technicznymi, dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami, to koszty tych 

badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę. Jeżeli badania te nie 

wykażą nieprawidłowości, to koszty badań ponosi Zamawiający. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający może 

zlecić wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrącić poniesione przez 

siebie koszty z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 23 
Odpowiedzialność za szkody 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, odstąpieniu od Umowy lub po wygaśnięciu 

Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w 

Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody wynikłe w związku z pracami projektowymi lub 

prowadzoną budową lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w 

szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu. 

 

§ 24 

Odpowiedzialność za projekt 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia przekazanej mu dokumentacji 

projektowej, w szczególności zakresu który nie będzie aktualizowany przez Wykonawcę 

w związku z treścią powołanej na wstępie decyzji PINB załączonej do Umowy i w 

przypadku stwierdzenia występujących w niej braków lub błędów, zwrócenia się na 

piśmie do Zamawiającego o ich wyjaśnienie lub poprawienie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ewentualnych uwag do 

dokumentacji projektowej w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy, ale nie później niż 7 

dni przed rozpoczęciem realizacji robót, których dotyczą. 

3. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego, w terminach określonym w ust. 2, o 

występujących brakach lub błędach w dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i związane z tym koszty, 

gdy: 

- wprowadzenie zmian w projekcie spowoduje przesunięcie terminu wykonania robót, 

- nastąpi konieczność poprawienia robót wykonanych na podstawie błędnego projektu. 

 

§ 25 

Zaplecze budowy 

1. W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca powinien dostarczyć dane 

przedstawiające jego propozycje dotyczące: 

- planu organizacji terenu budowy, 

- miejsca składowania materiałów. 

2. Powyższe plany powinny być dostarczone do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 

zatwierdzenia. Do powyższych planów powinny być wprowadzone wszelkie zasadne 

zmiany zasugerowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Zmiany zatwierdzonych rozwiązań wymagają zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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§ 26 

Biuro i wyposażenie dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

1. Wykonawca, na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zezwoli na 

nieskrępowane użycie swoich pomieszczeń (nie dotyczy osobistych przedmiotów załogi 

Wykonawcy) celem wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z ich 

obowiązkami. 

2. Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

lub innych osób wskazanych przez Zamawiającego w czasie ich pobytu na terenie 

budowy, w pomieszczeniach zaplecza Wykonawcy lub w innych miejscach związanych z 

wykonywanym Umowy. Wykonawca udostępni wówczas swoje środki łączności, 

komputery, urządzenia i wyposażenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, 

łaty, taśmy miernicze, standardowe wyposażenie do pomiaru zagęszczenia gruntu itp. 

oraz laborantów i pomocników do pomiarów, którzy będą potrzebni do pomocy 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w wypełnieniu jakiegokolwiek z jego obowiązków 

nadzoru nad budową w czasie trwania Umowy. Wszelkie koszty z tym związane będą 

ponoszone przez Wykonawcę i są ujęte w Wynagrodzeniu ustalonym w Umowie. 

 

§ 27 

Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony mogą wprowadzić w formie aneksu do Umowy następujące zmiany: 

a) zmiany wynikające z konieczności lub celowości zastosowania innych niż 

przewidziane w projekcie technologii i materiałów, przy czym możliwość i 

uzasadnienie wprowadzenia takich zmian musi być zaakceptowane przez projektanta 

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

b) dotyczące zmniejszenia wynagrodzenia wynikającego z wyłączenia przez 

Zamawiającego części robót, robót zamiennych lub zmian materiałowych, 

c) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy - Zamawiający może przedłużyć 

odpowiednio termin wykonania przedmiotu Umowy o okres opóźnienia spowodowany 

zawieszeniem robót przez Zamawiającego nie wynikającym z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, istotnymi zmianami w dokumentacji wprowadzonymi przez 

Zamawiającego, zwłoką Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy (działek, które 

zgodnie z Umowa przekazuje Zamawiający), działaniem siły wyższej, 

d) wynikające z okoliczności powodujących możliwość zmiany Umowy w postaci:  

i. zmiany stawki VAT,  

ii. zmiany sposobu rozliczenia lub dokonywania płatności na skutek zmian Umowy, 

iii. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części robót,  

 

§ 28 

Zakaz cesji 

Wykonawca nie może przenosić na rzecz podmiotów trzecich praw i obowiązków 

wynikających z Umowy, w szczególności wierzytelności przysługujących mu od 

Zamawiającego z tytułu Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności. 
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§ 29 

Siła Wyższa 

1. Dla potrzeb niniejszej Umowy, pojęcie Siły Wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, które 

mają wpływ na realizację Umowy, są zewnętrzne, nadzwyczajne, poza realną kontrolą 

Stron i których nie można było przewidzieć ani ich uniknąć nawet po przedsięwzięciu 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia 

takich wydarzeń. 

2. Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia jak:  

a) wojny, działania wojenne w tym wojna domowa, stan wyjątkowy, 

b) strajk, w tym strajk branżowy trwający dłużej niż 30 dni,  

c) stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami 

urządzeń przemysłowych (innych niż urządzenia Wykonawcy) i skażeniem 

radioaktywnym, oddziałujące na teren budowy, 

d) działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można 

było się zabezpieczyć, oddziałujące na teren budowy. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony uzgadniają, iż zdarzeniem Siły Wyższej nie są: 

a. żadne akcje strajkowe personelu Wykonawcy, jego podwykonawców lub 

dostawców. Pojęcie to nie obejmuje też żadnego wzrostu cen surowców lub 

wykonawstwa bez względu na przyczynę takiego wzrostu.  

b. warunki atmosferyczne nie mające charakteru klęski żywiołowej, w tym w 

szczególności zmiany temperatury, opady itp..  

4. W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu 

przez jedną ze Stron całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich 

zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania 

nie jest możliwa, a Strona ta będzie starać się wznowić ich realizację tak szybko, jak 

tylko to będzie możliwe. W przypadku powołania się którejkolwiek ze Stron na niniejszy 

paragraf, powiadomi ona na piśmie lub drogą elektroniczną Stronę drugą o zaistnieniu 

okoliczności Siły wyższej , a także wykaże, iż podjęła wszelkie realne kroki celem 

minimalizacji skutków takich warunków. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

Zamawiającego pisemnie lub elektronicznie najpóźniej w ciągu 24 godzin o fakcie 

wstrzymania robót oraz o jego przyczynach, pod rygorem nieuznania przyczyn 

wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy za nieterminowe lub całkowite/częściowe 

nie wykonanie robót. 

5. Jeżeli przed dokonaniem końcowego odbioru przedmiotu Umowy wystąpią uszkodzenia 

lub zniszczenia spowodowane przez zdarzenia traktowane jako Siła Wyższa, 

Zamawiający może zlecić Wykonawcy w ramach Umowy i Wynagrodzenia:  

a) naprawienie wszelkich zniszczeń uszkodzeń, włącznie z uszkodzeniami efektów 

robót, 

b) wymianę lub naprawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia, 

c) przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających.  

6. Niezwłocznie po wstrzymaniu robót na skutek działania Siły wyższej, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania pełnej inwentaryzacji wykonanych prac, robót, 

materiałów, urządzeń i wyposażenia, znajdujących się na terenie budowy, a 

przeznaczonych do budowy przedmiotu Umowy. Dokument obejmujący inwentaryzację, 

uzgodniony z Zamawiającym, posłuży do ustalenia wartości prac wykonanych przez 

Wykonawcę do dnia wstrzymanych robót. 

 

 



 

33 
 

§ 30 

Wykonanie zastępcze 

W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jego części, w 

tym usuwaniu usterek/wad, w stosunku do uzgodnionych terminów lub wykonywania prac w 

sposób wadliwy lub niezgodny z Umową Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do naprawienia uchybień w wyznaczonym odpowiednim terminie, po jego bezskutecznym 

upływie, ma prawo do powierzenia wykonania rzeczonych prac innej osobie na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

 

§ 31 

Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono w Umowie wszelkie zawiadomienia przekazywane na 

podstawie Umowy będą sporządzane na piśmie w języku polskim i będą uznawane za 

doręczone w przypadku ich doręczenia osobiście, kurierem lub wysłania listem 

poleconym, na adresy wskazane w Umowie lub na inny adres podany przez Strony 

w drodze pisemnego, pod rygorem nieważności, zawiadomienia przekazanego zgodnie 

z postanowieniami niniejszego ustępu. W braku dowodu wcześniejszego odbioru, 

zawiadomienie uznaje się za odebrane: (i) w przypadku doręczenia osobiście, z chwilą 

potwierdzenia odbioru przez adresata, oraz (ii) w przypadku nadania kurierem lub listem 

poleconym, w dniu odnotowanym przez daną służbę doręczającą jako dzień doręczenia 

na właściwy adres. W razie nie odebrania korespondencji oświadczenie w niej zawarte 

będzie uważane za doręczone po bezskutecznym upływie terminu, w którym 

korespondencja mogła zostać odebrana przez adresata po jej dwukrotnym awizowaniu 

przez pocztę lub firmę kurierską albo z dniem poczynienia przez pocztę lub kuriera 

adnotacji o odmowie jej odbioru lub niemożności doręczenia 

2. W razie jakiejkolwiek zmiany adresu, w razie gdy dana Strona nie poda swojego nowego 

adresu drugiej Stronie, wszelkie zawiadomienia przesłane na poprzedni adres lub adres 

podany w odpowiednim rejestrze będą uważane za należycie doręczone. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z Umowy, będą 

rozwiązywane przez Strony w drodze polubownej. Jeżeli spory nie zostaną rozwiązane 

w sposób polubowny, w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia, właściwy do ich 

rozstrzygania będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszystkie załączniki powołane w Umowie stanowią jej integralną część. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego. 

 

Załączniki: 

1. Wypis z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy, 

2. Wypis z rejestru przedsiębiorców Zamawiającego, 

3. Wytyczne Zamawiającego 

4. …………. 

5. ……………….. 

6. …………….. 

 

   

Zamawiający  Wykonawca 
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Wytyczne Zamawiającego do wykonania Kompletnej Dokumentacji Projektowej 

Dla Inwestycji Składowa 38 i 40 w Łodzi 

 

1. Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej obejmuje: 

- projekt odtworzenia wskazanej części istniejącego na terenie budynku mieszkalnego z 

zastosowaniem nowej konstrukcji żelbetowej zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego wskazanych w 

SIWZ, oraz remontu tego budynku z uwzględnieniem wykonania prac według „Ekspertyzy technicznej 

dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Składowej 40 w Łodzi wraz z projektem 

budowlanym zabezpieczeń” i zaleceniami PINB, 

- adaptację przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie 

nowej zabudowy mieszkaniowej (dokumentacja firmy Dedeco), objętej prawomocną i ostateczną 

decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-I.2119.2016 z dnia 27.10.2016 r. o pozwoleniu na 

budowę. 

2. Powyższa dokumentacja zostanie wykonana przy spełnieniu następujących założeń: 

a) należy przewidzieć wszystkie prace niezbędne do odtworzenia w nowej technologii budynku 

kamienicy przy ul. Składowej 40  z zachowaniem układu funkcjonalno – użytkowego budynku 

przedstawionego na załączonych rysunkach koncepcyjnych a w szczególności: 

- zaprojektować najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie wykonania fundamentów dla 

odtwarzanej kamienicy oraz pozostałej części zabudowy, 

- zaprojektować ściany zewnętrzne/wewnętrzne o grubości około 25 cm (według wytycznych 

zawartych w rysunkach koncepcyjnych), 

- zaprojektować stropy między kondygnacje, żelbetowe grubości 20 cm, 

-zaprojektować klatkę schodową zgodną z wymaganiami zawartymi w WT (rozkład według 

wytycznych zawartych w rysunkach koncepcyjnych), 

- warstwy poziome stropów między kondygnacyjnych przyjąć zgodnie z zgodnie z Dokumentacją 

Techniczną dla nowo projektowanej części budynku,  

- wykończenie ścian wewnętrznych przyjąć zgodnie z zgodnie z Dokumentacją Techniczną dla nowo 

projektowanej części budynku,  

- renowacja ścian zabytkowych od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej, zgodnie z Dokumentacją 

Techniczną. 

 

 

 


