
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  Oś  priorytetowa V: Ochrona środowiska,
dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie: 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Nazwa operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej

w Gminie Dobrodzień”.
Załącznik nr 10 do SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ………………………..

zawarta w Dobrodzieniu  w dniu  ……........2021 r.  pomiędzy:  Gminą Dobrodzień  posługującą się
numerem identyfikacji  podatkowej  NIP  576-15-57-210,  z  siedzibą  w  Urzędzie  Miejskim  w  Dobro-
dzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień reprezentowaną przez:
Burmistrza Dobrodzienia – dr. Andrzeja Jasińskiego, zwaną w dalszej części umowy „Zamawia-
jącym”,
a 
…..............................................................................................................................................
………………………………………………………………....................................................................

zwaną(-ym) w dalszej części umowy „Wykonawcą” posługującą(-ym) się numerem identyfikacji podat-
kowej NIP ………………………………………, reprezentowaną(-ym) przez:
………………………………...........................…….…….
…………………………………..........................……..….

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani będą dalej „Stronami” lub oddzielnie każdy z nich „Stroną”.
Przedstawiciele  Stron  przez  złożenie  swojego  podpisu  oświadczają  także,  że  są  upoważnieni  do
zawarcia  niniejszej  umowy,  że  ich  prawo  do  reprezentowania  danej  Strony  nie  jest  ograniczone
w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron
umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezento-
wanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ
na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej umowie.

§ 1

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI ZADANIA

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną w dalszej części
umowy „ustawą Pzp” – przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 350 000 euro,
Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca przyjmuje  do  realizacji  zadanie  pn.:  „Budowa  kanalizacji
sanitarnej w Gminie Dobrodzień”.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej  umowy jest zaprojektowanie  i wybudowanie sieci  kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, celem
dostawy  wody  oraz  umożliwienia  odbioru  ścieków  sanitarnych  (bytowo-gospo-
darczych)  z  ośmiu  działek  budowlanych  wyodrębnionych  pomiędzy  ulicami  Wojska
Polskiego a Szemrowicką w mieście Dobrodzień.

2.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  niniejszego  zamówienia  określa  SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  (zwana  w  dalszej  części  umowy  „SIWZ”)  z  załączonym  do  niej
PROGRAMEM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM  (zwanym  w  dalszej  części  umowy  „PFU”)



i  dokumentami dot. części nr 2 zamówienia. Usługi projektowe oraz roboty budowlane muszą być
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa PFU wraz z  dokumentami dot. części nr 2 zamó-
wienia.

4. Warunki umowy określone są w dokumentach we wskazanej niżej kolejności:
1) SIWZ;
2) PFU;
3) dokumenty dot. części nr 2 zamówienia,
4) oferta Wykonawcy;
5) Harmonogram rzeczowo – finansowy, wymieniony w § 3 ust. 2.

§ 3

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca  realizuje  prace  objęte  zamówieniem  w terminie: od dnia podpisania umowy do
    30.11.2021 r.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy i termin wykonania przedmiotu umowy określa „Harmonogram

rzeczowo – finansowy” stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

§ 4

WYKAZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY ORAZ PODWYKONAWCY

1. Po zawarciu umowy,  na żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć mu  wykaz pracowników własnych oraz Podwykonawcy, realizujących
prace objęte niniejszą umową. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wykazu pracowników
w powyższym terminie, Zamawiający wezwie do uzupełnienia w/w wykazu i naliczy karę umowną,
o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 9.

2. Zamawiający wymaga, aby w szczególności niżej wymienione czynności w ramach realizacji umowy
były wykonywane przez wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę, tj.:
- wykonujące prace montażowe, 
- wykonujące prace fizyczne,
- operatorzy sprzętu,
- kierowcy.

3. Wykaz pracowników, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinien obejmować te osoby,
które będą wykonywały bezpośrednie czynności w realizacji zamówienia.

4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby ujęte w wykazie pracowników, o którym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, były zatrudnione w okresie realizacji niniejszej umowy na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1320 z późn. zm.). W trakcie realizacji umowy, w przypadku zmiany osób zatrudnionych na
umowę o pracę, o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany jest aktualizować
w/w wykaz.

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego nie krótszym niż 5 dni,
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę
lub  Podwykonawcę  z pracownikami  wskazanymi  w wykazie pracowników, o którym mowa w ust. 1
niniejszego  paragrafu.  Informacje wrażliwe wynikające z przekazywanych dokumentów podlegające
ochronie wynikającej z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych winny być zanonimizowane,
oprócz następujących danych osobowych w/w pracowników: imię i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.

6. Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  kopii  umów  zawartych  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę
z pracownikami wskazanymi w wykazie pracowników, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5  niniejszego paragrafu  będzie trakto-
wane  jako  niewypełnienie  obowiązku  zatrudnienia  pracowników  na  podstawie  umowy  o  pracę
i skutkuje naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 10.
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§ 5

WYNAGRODZENIE

1. Wartość zamówienia strony ustalają w wysokości:
Kwota brutto: …………………… zł, 
słownie: …………………………………….....……….....................……………………………………………………/100.
Kwota netto: …………………… zł, 
słownie: ……………………………….....................……………………......…………………………………………/100.

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
jest wynagrodzeniem  ryczałtowym i  nie  będzie  podlegało  rewaloryzacji  lub  renegocjacji
w trakcie i po realizacji niniejszego zamówienia.

3. Na  wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust. 1  niniejszego  paragrafu,  składa  się całość  kosztów
związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją przetargową.

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określo-
nego w PFU oraz  dokumentacji  dot.  części  nr  2  zamówienia i  jej  nie  ujęcie  w wynagrodzeniu,
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawia-
jącego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagro-
dzenie.

5.  Wszelkie  roboty  nieprzewidziane  przez  Wykonawcę,  a  konieczne  do  prawidłowego  wykonania
przedmiotu umowy (np. z tytułu bezpieczeństwa robót), muszą być wykonane w ramach ryczałtu.

6. Podstawą wypłaty wynagrodzenia,  o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu za wykonane
roboty za dany etap robót będzie faktura/rachunek* wystawiona(-y) na:
Nabywca: Gmina  Dobrodzień,  Plac  Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP 576-15-57-210
wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w § 9 ust. 5.

7. W przypadku gdy obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku VAT będzie ciążył na Zamawiają-
cym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o wartość podatku VAT.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

1.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot  umowy  (tj.  opisane w  SIWZ prace)  zgodnie ze
złożoną  ofertą,  PFU  wraz  z  dokumentami  dot.  części  nr  2  zamówienia,  według  szczegółowego
harmonogramem rzeczowo – finansowym, wymienionym w § 3 ust. 2,  który opracuje Wykonawca
po sporządzeniu zatwierdzonego projektu  technicznego,  zgodnie ze  sztuką budowlaną w sposób
określony w przepisach ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) w tym
przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi przepisami, oraz zgodnie zasadami wiedzy
technicznej  i  budowlanej,  zapewniając  spełnienie  wymagań  podstawowych  dotyczących:  bezpie-
czeństwa  konstrukcji,  bezpieczeństwa  pożarowego,  bezpieczeństwa  użytkowania,  odpowiednich
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drga-
niami, oszczędności energii,  jak również zapewniając warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem
obiektu,  w  szczególności  w  zakresie:  możliwości utrzymania  właściwego  stanu  technicznego,
warunków bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  ochrony ludności,  zgodnie  z  wymaganiami  obrony
cywilnej,  odpowiedniego usytuowania na  działce  budowlanej,  poszanowania,  występujących
w  obszarze  oddziaływania  obiektu,  uzasadnionych  interesów  osób  trzecich  oraz zapewnienia
warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

2.  Wykonawca  opracuje  projekty  budowlane  planowanego  zamierzenia  inwestycyjnego  w  sposób
odpowiadający wymaganiom określonym w rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju z dnia  11 września
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1609) i uzyska dla nich wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenie na budowę.

3. Wykonawca może sporządzić dokumenty wymagane dla dokonania zgłoszenia i dokonać zgłoszenia
właściwemu organowi lub uzyskać pozwolenie na budowę (wraz z wymaganymi innymi wymaganymi
przepisami procedury pozwolenia uzgodnieniami, zgodami i pozwoleniami).

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do informacji wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca opracuje STWiORB i przekaże Zamawiającemu.

5. Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru  wszystkie
elementy projektów wykonawczych, obliczenia,  rysunki  warsztatowe itp.  Dokumenty te podlegać
będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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6. Po akceptacji  dokumentów Wykonawca wystąpi do właściwego organu o wydanie pozwolenia na
budowę. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na załatwianie na rzecz i w jego imieniu
wszelkich pozwoleń i decyzji. Dwa egzemplarze kompletnej dokumentacji projektowej wraz z osta-
tecznym pozwoleniem na budowę mają zostać przekazane Zamawiającemu (w formie papierowej
oraz w formie cyfrowej – np. na nośniku CD-R).

7. Wykonawca jest zobowiązany ustawą – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1333 z późn. zm.)
oraz postanowieniami niniejszej umowy do wybudowania obiektu budowlanego w sposób określony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zape-
wniając:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii,

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
a) możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,
b) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
d) odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej,
e) poszanowania,  występujących  w obszarze  oddziaływania  obiektu,  uzasadnionych interesów

osób trzecich,
3) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

8. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DT, STWiORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Zamawiający, przy udziale użytkownika przekaże Wykonawcy teren budowy, po zatwierdzeniu przez
Zamawiającego opracowanej dokumentacji projektowej i następnie uzyskaniu decyzji o pozwolenie
na budowę i w terminie z nim uzgodnionym.

10. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili przejęcia
robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z niniejszą umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DTR, STWiORB, Programem
Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

12.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  umiejscowienie  wszystkich  elementów robót
zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  DT  lub  przekazanymi  na  piśmie  poleceniami
Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę
w umiejscowieniu i  wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  umiejscowienia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

13. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  DT,  a  także  w normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

14. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  Nr
120, poz. 1126).

15. Wykonawca w ramach prac projektowych opracuje dokumentację projektową zawierającą w między
innymi:
1)  projekty  budowlane (we  wszystkich  branżach)  wraz  z  wszelkimi  wymaganymi  uzgodnieniami

i decyzjami niezbędnymi do realizacji inwestycji i do eksploatacji inwestycji (w 4 egz.),
2) wszelkie wymagane uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Oleśnie, Urzędem  Miejskim

w Dobrodzieniu, Tauronem i inne niezbędne uzgodnienia,
3) dokumenty niezbędne do uzyskania  „Decyzji pozwolenia na budowę” w imieniu Zamawiającego

i realizacji robót oraz późniejszej eksploatacji (w 2 egz.),
4) wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji, pozwolenia na budowę

i realizacji inwestycji (w 2 egz.),
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5) opracowany w imieniu Zamawiającego wniosek o udzielenie pozwoleń na budowę lub realizację
na podstawie zgłoszenia robót i przygotowane oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na
cele budowlane (w 2gz.),

6) uzyskana w imieniu Zamawiającego ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie
robót,

7) projekty wykonawcze dla wszystkich branż (po 4 egz. do przekazania Zamawiającemu oraz na
potrzeby własne Wykonawcy),

8) Program Zapewnienia Jakości, 
9) Plan Bioz, 
10) Specyfikacje Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),  w 2 egz.  do

przekazania Zamawiającemu oraz na potrzeby własne Wykonawcy,
11) program i plan płatności,
12) wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie wykonywania

prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego
uzbrojenia),

13) raporty zawierające wyniki testów,
14) dokumentacja odbiorowa,
15) dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi oświadczeniami

potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień),
16) przedmiary robót (po 2 egz. do przekazania Zamawiającemu oraz na potrzeby własne Wyko-

nawcy),
17) kosztorys inwestorski (po 2 egz. do przekazania Zamawiającemu oraz na potrzeby własne Wyko-

nawcy),
18) inne  opracowania  dotyczące  realizacji  inwestycji  (w  ilościach  niezbędnych  do  uzyskania

uzgodnień i decyzji oraz po 2 egz. do przekazania Zamawiającemu) w tym:
a) dokumentację geologiczną,
b) projekty organizacji ruchu na czas budowy (etap realizacji) dla dróg gminnych i powiatowych

uzgodnione z komisją ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu (w 2 egz.),
c) inwentaryzację zieleni do usunięcia,
d) operaty do dochodzeń wodnoprawnych.

Całą  w/w  dokumentację  Wykonawca  zobowiązany  jest opracować  również  w  edytowalnej
i nieedytowalnej formie elektronicznej na CD i przekazać Zamawiającemu.

16. O wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien być bez zwłoki
informowany Zamawiający, tak aby możliwe było podjęcie negocjacji z właścicielami i zarządcami
terenów i mediów mających wpływ na eksploatację inwestycji.

17.  Do dokumentacji  projektowej  należy  dołączyć  kopię  uprawnień budowlanych w specjalnościach
zgodnych z przedmiotem opracowania i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inży-
nierów  Budownictwa  wszystkich  Projektantów  i  sprawdzających.  Do  dokumentacji  projektowej
należy dołączyć oświadczenie, o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasa-
dami wiedzy technicznej podpisane przez Projektantów poszczególnych branż.

18. Wykonawca prac projektowych ma obowiązek dokonania uzgodnienia  z  Zamawiającym zakresu
rzeczowego  do  projektu  wykonawczego,  założeń  do  przedmiarów,  przyjętych  rozwiązań  proje-
ktowych przed wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz koncepcji  projektu przed zaprojekto-
waniem.

19. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację do zatwierdzenia na każdym jej etapie.
20. Inne wymagania stawiane Wykonawcy:

1) dokumentacja  projektowa  musi  zawierać  i  uwzględniać  wymagania  materiałowe  i  użytkowe
określone w PFU,

2) Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  ostatecznego  pozwolenia  budowlanego  lub  zgłoszenia
robót  oraz  innych  pozwoleń  niezbędnych  do realizacji robót w tym zgody na wejście na teren
dróg (zajęcie pasa drogowego),

3) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt dokumentacji projektowej w tym za przebieg
oraz terminowe wykonanie zamówienia,

4)  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do  akceptacji  poszczególne  elementy  dokumentacji
technicznej,

5) Wykonawca przygotuje i  będzie odpowiedzialny za dokumentację umożliwiającą odbiór  robót
budowlano-montażowych i przekazanie inwestycji do eksploatacji,

6)  Wykonawca  zleci  odpowiednim  jednostkom  wykonanie  inwentaryzacji  powykonawczej  oraz
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami, z naniesionymi akceptowanymi przez
Projektanta ewentualnymi zmianami,  których  treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały
przez Wykonawcę zrealizowane i przekaże ją w trakcie odbioru robót,
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7)  Wykonawca złoży  w imieniu Zamawiającego stosowne dokumenty  – do właściwych organów
Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zakończenia budowy,

8)  Wykonawca sporządzi  dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami,  a ich  treść
przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Ponadto (o ile będzie
wymagane  przepisami)  Wykonawca  opracuje  geodezyjną  dokumentację  powykonawczą
zawierającą  dokumentację  geodezyjną  sporządzoną  na  poszczególnych  etapach  budowy
oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,
w formie papierowej (potwierdzonej przez ośrodek geodezyjny) i cyfrowej (w formacie SHP lub
GPKG, na dowolnym nośniku cyfrowym) na dzień odbioru ostatecznego (końcowego),

9) Wykonawca  dostarczy  dokumentację  powykonawczą  Inspektorowi Nadzoru do przeglądu przed
rozpoczęciem prób końcowych,

10) jeżeli w trakcie prób końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowa-
dzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powy-
konawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej,

11)  Wykonawca  dokona w  obecności  Inspektora  Nadzoru  inspekcji TV  kanałów  i  rurociągów
i  przekaże  wyniki  Zamawiającemu oraz  użytkownikowi  sieci  kanalizacyjnych  (tzn.  dostarczy
płytę CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanałów i rurociągów),

12) Wykonawca wykona wszelkie niezbędne próby i badania przewidziane w PFU,
13)  Wykonawca zapewni odpowiedni nadzór autorski we wszystkich branżach, a także archeolo-

giczny, geologiczny i geodezyjny w czasie trwania robót,
14) Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   wszystkie   przepisy   wydane  przez  władze  centralne
      i  miejscowe  oraz  inne  przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami

           i  będzie  w  pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
           prowadzenia robót,

15) Wykonawca   będzie   przestrzegać   praw   patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty,

16) przed rozpoczęciem robót i określonych czynności  Wykonawca jest zobowiązany powiadomić
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym
terminie zakończenia,

17) z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości,
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie,

18)  Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby końcowe (geodezyjny pomiar równomierności
spadku, punkty pomiarowe min. co 3 m), jak również wszelkie inne działania niezbędne do
oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu (w tym szkolenie)
oraz wyposaży urządzenia w niezbędny sprzęt,

19) Wykonawca wykona odcinkową próbę szczelności dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (plus
inspekcję kamerą TV).

21. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować zaplecze budowy wraz z przyłączem mediów na własny
koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

22.  Wykonawca  ma  obowiązek  zastosowania  materiałów  i  urządzeń  dopuszczonych  do  stosowania
w budownictwie i dokumentacji  projektowej. Materiały i urządzenia przed wbudowaniem muszą
uzyskać akceptację  Inspektora  Nadzoru. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Projektanta
i Zamawiającego. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymogami
zawartymi w PFU dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezado-
walającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

23.  Zastosowanie materiałów i urządzeń niezgodnych z dokumentacją techniczną lub obowiązującymi
przepisami dotyczącymi materiałów budowlanych dopuszczonych do zastosowania w budownictwie,
pomimo świadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku
ich wymiany na prawidłowe i poniesienia kosztów tej wymiany.

24. Wykonawca zapewni prowadzenie robót pod stałym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.
25.  W trakcie budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy

obejmującej tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania
bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. Wykonanie czynności
geodezyjnych,  Podwykonawca  prac  geodezyjnych  potwierdza  wpisem  do  dziennika  budowy.
Podwykonawca  prac  geodezyjnych  przekazuje  Kierownikowi  budowy  kopie  szkiców  tyczenia
i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne
umożliwiające  wznowienie  lub  kontrolę  wyznaczenia.  W  razie  stwierdzenia  rozbieżności między
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wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten należy odnotować w dzienniku
budowy  udokumentować  szkicami.  Przed  przystąpieniem do  pracy  Podwykonawca  prac  geode-
zyjnych  wystąpi  do  odpowiedniej  jednostki  Zasobów  Geodezyjnych  z  wnioskiem  o  wskazanie
reperów państwowych.

26.  Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizować,  zagospodarować oraz  należycie  zabezpieczyć  plac
budowy na którym są prowadzone roboty w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywa-
jących na terenie budowy i w jego obrębie oraz przed dostępem osób trzecich, jak również dbać
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia.

27. Wykonawca ma obowiązek postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prze-
pisami prawa. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.  3 ust.  3 pkt 22 ustawy
o odpadach, ma  obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu  umowy
odpadów zgodnie z ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)
i ustawą z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
oraz w razie potrzeby zgłoszenie informacji do Referatu Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania
Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pok. nr  A-101) Urzędu Miejskiego
w Dobrodzieniu.

28. Wykonawca zapewni stały dozór nad mieniem.
29. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświad-

czeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (oryginał lub wydruk
z Polskiej Izby Inżynierów) Kierownika budowy, przedstawionego w § 11 ust. 2, biorącego udział w
realizacji przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

30. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek w trakcie realizacji  robót oraz systematycznie
porządkować miejsca wykonywania prac.

31. Natychmiast usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę
w trakcie realizacji robót.

32. Teren po zakończeniu robót instalacyjnych i ziemnych musi zostać przez Wykonawcę przywrócony
do stanu nie gorszego niż przed inwestycją (tj. uporządkowany), na warunkach określonych przez
jego właścicieli, administratorów lub użytkowników.

33. W ramach inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania obiektów tymczasowych.
34.  Uczestniczyć  na żądanie  Zamawiającego w naradach  i  innych czynnościach  w trakcie  realizacji

przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.
35. Zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze.
36. Jeżeli, w celu osiągnięcia efektu pracy kanalizacji sanitarnej czy dla prawidłowej realizacji robót,

konieczne okaże się wykonanie jakichkolwiek instalacji, obiektów, robót, nieopisanych w PFU, to
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  wykonania  na  własny  koszt.  Każda  proponowana  zmiana
przedstawiona Inspektorowi Nadzoru  i Zamawiającemu do uzgodnienia powinna zawierać uzasa-
dnienie celowości dokonania zmiany.

37. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie wykony-
wania robót oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – uszkodzenia pojazdów lub zagro-
żenia osób powstałe w wyniku wykonanych robót.

38. Po przekazaniu terenu robót Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za szkody:
 1)  będące  następstwem  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczące  pracowników  i  osób  trzecich,

powstałe w związku z prowadzonymi przez niego robotami, w tym także ruchem pojazdów
mechanicznych, 

2) związane z robotami objętymi umową, materiałami oraz wszelkim mieniem ruchomym związa-
nym bezpośrednio z wykonawstwem robót,

3) mienia znajdującego się na terenie robót utraconego w wyniku kradzieży, zaboru, zniszczenia,
zalania, pożaru oraz innych zdarzeń powodujących jego zniszczenie w najszerszym możliwym
zakresie.

39. Zamawiający  zapewni  ze  swojej  strony  nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją przedmiotu
      umowy.
40. Zamawiający   zobowiązany   jest  do  odbiorów  przedmiotu  umowy,  przewidzianych  w  niniejszej
     umowie.
41. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należnego wynagrodzenia.
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§ 7

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępnione oraz pozyskane informacje i dane wykorzystać wyłącznie
do wykonania przedmiotu umowy, traktować je jako tajemnicę służbową, nie udostępniać ich oso-
bom i podmiotom, które nie są stronami niniejszej umowy ani wykorzystywać ich przy realizacji za-
dań na rzecz innych podmiotów.

2. Jeżeli przedmiotem jakiegokolwiek odbioru w toku wykonywania przedmiotu niniejszej umowy będą:
projekt, instrukcja, dokumentacja lub opracowanie stanowiące utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwane dalej „Dziełem”, autorskie
prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi przechodzą na Zamawiającego w momencie
przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej (w wersji papierowej i elektronicznej)i doku-
mentacji powykonawczej (w wersji papierowej) wytworzonych w ramach udzielonego niniejszą umo-
wą zamówienia.

3.  Wykonawca przenosi,  a  Zamawiający  nabywa z  chwilą  zapłaty  wynagrodzenia,  o  którym mowa
w  §  5 ust.  1 i bez dodatkowych opłat, wszelkie zbywalne autorskie prawa majątkowe do dzieła
wykonanego w ramach niniejszej umowy wraz z prawami zależnymi, na wskazanych w niniejszej
umowie polach eksploatacji, a w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia materiałów wykonanych w ramach niniejszej umowy –

prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy materiałów wykonanych w ramach przed-
miotu umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,

2) w zakresie wprowadzenia materiałów do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych,
3) w zakresie  upowszechniania  utworu  w  sposób  inny  niż  określony  powyżej,  a w szczególności

publiczne wyświetlenie i odtworzenie.
4.  Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu w ramach wynagro-

dzenia określonego niniejszą umową możliwości wykonywania  praw autorskich majątkowych, oso-
bistych i praw zależnych do materiałów, będących przedmiotem niniejszej umowy, w szczególności
nieograniczonego prawa do:
1) korzystania z materiałów, rozporządzenia nimi, wprowadzenia do nich zmian,
2) sporządzania ich opracowań, tworzenia na ich podstawie nowych materiałów,
3) korzystania z tych materiałów, nowych materiałów i rozporządzania nimi.
Zamiarem stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z materiałów, ich opracowań, nowych mate-
riałów oraz  rozporządzanie  nimi  nie  wymagało  odrębnych  zgód  i  zezwoleń  Wykonawcy,  by  nie
wymagało zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez Wykonawcę traktowane jako narusze-
nie praw osobistych.

§ 8

WARUNKI REALIZACJI CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty Podwykonawcom.
2. Wykonawca zrealizuje następujący zakres robót przy pomocy Podwykonawców:

1) ………………......…..…… (zakres) - …………………...........................................…… (Podwykonawca);
2) ……………….....…..….… (zakres) - ………………………........................................… (Podwykonawca);
3) ……………….....…..….… (zakres) - ………………………........................................… (Podwykonawca);
…) …............................  (zakres) - ………………….............................................… (Podwykonawca).

3. Zatrudnienie  przez  Wykonawcę  innych  Podwykonawców  niż  wskazani  w  ust. 2 niniejszego para-
   grafu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na roboty budowlane zamie-
    rzający   zawrzeć   umowę   o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest
    obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane, do przedłożenia
     Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  Podwykonawca  lub  dalszy Podwykonawca jest
    obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na zawarcie umowy o podwykonawstwo o  treści zgodnej
    z projektem umowy.
5. Termin zapłaty  wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
    o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
    lub dalszemu  Podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwyko-
    nawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
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6. Zamawiający,  w  terminie  do  5  dni  roboczych  od  daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy
    o  podwykonawstwo,  zgłasza  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o  podwyko-
    nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy:
    1) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,

2) gdy  przewiduje  termin  zapłaty  wynagrodzenia  dłuższy  niż określony w ust. 5 niniejszego para-
    grafu.

7. Niezgłoszenie  w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
    której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
    uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
    Zamawiającemu   poświadczoną   za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwyko-
    nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający,  w  terminie  do  5 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy o podwyko-
    nawstwo,  zgłasza  w  formie  pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
    są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 lit. a) i b) niniejszego paragrafu.
10.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane w terminie o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

11.  Zamawiający  dokonuje   bezpośredniej   zapłaty   wymagalnego   wynagrodzenia  przysługującego
      Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
      umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się 
      od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego Podwyko-
      nawcę zamówienia na roboty budowlane.
12.  Wynagrodzenie, o  którym  mowa  w  ust.  11  niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności
      powstałych  po   zaakceptowaniu   przez   Zamawiającego   umowy   o   podwykonawstwo,   której
       przedmiotem są roboty budowlane.
13.  Przed dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić  Wykonawcy

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.
Zamawiający informuje  Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.

14.  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu,
       w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
    jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia Podwykonawcy
    lub   dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej wątpliwości  Zamawiającego
    co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
albo
3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy,
    jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,
o których  mowa  w  ust.  11  niniejszego  paragrafu,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

16. Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  11  niniejszego  paragrafu,  lub  konieczność  dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
może  stanowić  podstawę  do  odstąpienia  od  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przez
Zamawiającego. Przepisy § 15 stosuje się odpowiednio.

17. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  ponoszą  wobec  Zamawiającego  pełną
odpowiedzialność solidarną za roboty.

18. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  Wykonawcy  zmiany Podwykonawcy lub dalszego
      Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
19. Wykonawca  zapewni  ustalenie  w  umowach  z  Podwykonawcami  lub  dalszymi  Podwykonawcami

takiego okresu odpowiedzialności  za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności
za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1a  ustawy Pzp. Wykonawca jest obowiązany
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wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 9

ODBIÓR ROBÓT

1. Odbiory częściowe (polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót) oraz odbiory robót
zanikających  i  ulegających zakryciu dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora
Nadzoru do nadzorowania robót lub osoby/osób z ramienia Zamawiającego, na podstawie każdora-
zowo  przedstawionych  przez  Wykonawcę  procentowego  zaawansowania  robót  określonych
harmonogramem rzeczowo-finansowym, wymienionym w § 3 ust. 2.

2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego (końcowego) będzie stwier-
dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

3. Odbioru ostatecznego (końcowego) robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawia-
jącego  w  obecności Inspektora  Nadzoru i  Wykonawcy.  Komisji  Odbiorowa  odbierająca  roboty
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i  specyfi-
kacjami technicznymi.

4. Komisyjny odbiór ostateczny (końcowy) robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w uzgo-
dnieniu z Inspektorem Nadzoru do nadzorowania robót lub osoby/osób z ramienia Zamawiającego,
w terminie 10 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru.

5. Z czynności odbiorczych sporządzony zostanie protokół  odbioru zawierający wszelkie dokonywane
w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwier-
dzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

6.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i  wykończeniowych,  Komisja Odbiorowa przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin komisyjnego odbioru ostatecznego (końcowego).

7.  Warunkiem  zgłoszenia  robót  do  odbioru  ostatecznego  (końcowego),  polegającego  na  ocenie
wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, będzie przedłożenie przez
Wykonawcę Komisji  Odbiorowej  w terminie  14  dni  przed  zgłoszeniem do  odbioru  ostatecznego
(końcowego) robót wszystkich dokumentów potrzebnych do odbioru ostatecznego (końcowego).

8.  Do  odbioru  ostatecznego  (końcowego)  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
- dziennik budowy,
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dokumentację dodatkową

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji inwestycji,
- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów (deklaracje zgodności producenta wyrobu z PN lub

aprobatą  techniczną,  świadectwa  jakości,  świadectwa  pochodzenia  deklaracje  zgodności,
dokumenty atestacyjne, itp.),

- protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
- płytę CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanałów,
- protokoły z przeprowadzonych prób i inspekcji (w tym badanie stopnia zagęszczenia gruntu po

przeprowadzeniu robót ziemnych),
- protokół administratora sieci wodno-kanalizacyjnych o odbiorze stanu istniejących sieci po procesie

budowy (brak zastrzeżeń dot. stanu sieci),
- odbiór administratora drogi (akceptacja sposobu i jakości odtworzenia nawierzchni),
- dokumentacje techniczno – ruchowe zamontowanych urządzeń,
- rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie istniejącego uzbrojenia itp.) oraz

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom lub administratorom urządzeń,
- 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej przez

uprawnioną jednostkę geodezyjną,
- instrukcje stanowiskowe,
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do użytkowania sieci.

9.  Dokumenty  i  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, itp. będą
gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią
załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Zamawiającego  lub
Inspektora Nadzoru.
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10. W przypadku, gdy wg Komisji Odbiorowej, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego  (końcowego),  Komisja  Odbiorowa  w  porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego (końcowego) robót.

11. Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa i stwierdzi ich wykonanie.

12. Zamawiający odmówi odbioru,  jeżeli  nie  został  wykonany cały przedmiot umowy lub ma wady
uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową.

13. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Zamawiający może:
1) żądać usunięcia tych wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczając pisemnie Wyko-

nawcy termin wykonania,
2) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że  Wykonawca

nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyzna-
czonym przez Zamawiającego terminie.

14. W przypadku, gdy Wykonawca odmówił usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawia-
jący ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich
usunięciu.

16.  Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego  końco-
wego.

17. Teren po budowie, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

§ 10

WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Faktury/rachunki*  częściowe wystawiane  będą  po  wykonaniu,  odebraniu  i  po  potwierdzeniu
faktycznie wykonanych robót (książka obmiarów) danego okresu rozliczeniowego, którego kwota
będzie  określona  na  podstawie  procentowego  stopnia  zaawansowania  robót  w  powiązaniu
z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym,  wymienionym  w  §  3  ust.  2 zatwierdzonego  przez
Inspektora Nadzoru lub osobę/osób z ramienia Zamawiającego danego etapu robót, a regulowane
będą w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego faktury/rachunku* i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

2.  Faktura/rachunek*  końcowa/końcowy*  będzie  płatna/płatny*  w  formie  przelewu  bankowego  na
konto Wykonawcy  w terminie do 21 dni od daty prawidłowo wystawionej/wystawionego* przez
Wykonawcę faktury/rachunku*.

3.  Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4.  W przypadku zwłoki w zapłacie należności, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykona-

wca naliczać będzie odsetki ustawowe.
5.  **Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedło-
żoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy lub usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

6.  **Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.  5 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której  przed-
miotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej  za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

7.  **Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwy-
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8.   **Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwy-
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zamawia-
jący informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej infor-
macji. 

9.   **W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, w terminie wska-
zanym w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający może:
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

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

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

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

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
10.  **W przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy,

o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wyna-
grodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

11.  **Postanowienia  niniejszej  umowy  nie naruszają praw i  obowiązków Zamawiającego,  Wyko-
nawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471

 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

12. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji
umowy, za wyjątkiem wierzytelności wynikającej z zawarcia umowy przez Wykonawcę z bankiem
finansującym realizację niniejszej inwestycji, będącej przedmiotem umowy.

§ 11

NADZÓR NAD ROBOTAMI

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie Inspektor
Nadzoru w osobie: …………………………….............… (tel.: …………….…………….…., faks: ……......
…….......……… oraz adres e-mail: ……………………………………..).

2. Nadzór z ramienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy sprawować będzie Kierownik
budowy  w osobie:  …........................…………………..…..…  (tel.: ………....…………………..…., faks:
…………………….......………… oraz adres e-mail: ...................................).

3. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonych obiektów.
4. Kierownik budowy jest zobowiązany odbiorze ostatecznym (końcowym) złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i sąsiadującej nieruchomości.

§ 12

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od  umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność

Wykonawca, w wysokości  10% wynagrodzenia brutto  określonego w §  5 ust. 1, za przedmiot
umowy,

2) za zwłokę w oddaniu określonego w  umowie przedmiotu odbioru, liczoną zgodnie z terminem
określonym w § 3 ust. 1, w wysokości  0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

3)  za zwłokę   w  dotrzymaniu  terminów  pośrednich  ukończenia  robót  w  stosunku  do terminów
wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, wymienionym w § 3 ust. 2 – w wyso-
kości 0,3%  wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych  przy  odbiorze częściowym/ostatecznym (końcowym)
lub ujawnionych w okresie  gwarancji  jakości  i  rękojmi  za wady, liczoną zgodnie z terminem
określonym w § 3 ust. 1 w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za
każdy dzień zwłoki, poczynając od dnia następnego od upływu terminu, o którym mowa w § 13
ust. 3, wyznaczonego na usunięcie wad,

5) **za   brak  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom lub
    dalszym  Podwykonawcom,  w  wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
    za każdy w/w przypadek,
6) **z  tytułu   nieprzedłożenia   do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo, której
    przedmiotem  są  roboty  budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,3% wynagrodzenia
    brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdorazowy przypadek,
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7) **z  tytułu nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii umowy o podwyko-
    nawstwo  lub  jej  zmiany,  w  wysokości  0,3%  wynagrodzenia  brutto określonego w § 5 ust. 1
    za każdorazowy przypadek,
8) **brak  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,  w wysokości 0,3% 
    wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdorazowy przypadek,
9) za  każdy  dzień  opóźnienia  Wykonawcy  w  przedłożeniu  Zamawiającemu wykazu pracowników
    własnych  i  Podwykonawcy,  realizujących  prace  objęte niniejszą umową w terminie określonym
    w § 3 ust. 1 w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
10) za każdy dzień opóźnienia  Wykonawcy  w  przedłożeniu  Zamawiającemu  kopii  umowy o pracę
     zawartej  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  z pracownikami wskazanymi w wykazie praco-
     wników,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1  w  wysokości  50,00  zł  za  każdy  dzień  opóźnienia
     w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1,
11) za  brak  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  w  rozumieniu  przepisów ustawy z dnia
      26  czerwca  1974  r.  -  Kodeks  pracy  pracowników  wskazanych  w  wykazie,  o którym mowa
      w  §  4  ust.  1 w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdego niezatrudnionego
      pracownika, za każdy miesiąc niezatrudnienia,
12) za   zawinioną  nieobecność  przedstawiciela  Wykonawcy  na  naradach  i  innych  czynnościach

przewidzianych w § 6 ust. 34 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.
1, za każdą zawinioną nieobecność.

2. Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umo-
wnych.

3. Jeżeli  kary  umowne  nie  pokryją  w  całości  poniesionej  przez Zamawiającego szkody, to wówczas
Zamawiający  ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej
szkody na zasadach ogólnych.

4. Strony  mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, gdy szkoda
przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.

5. Wykonawca  upoważnia  Zamawiającego  do  potrącenia naliczonych kar umownych z dowolnej nale-
żności Wykonawcy – aż do ich pełnej wysokości.

6. Zamawiający   zapłaci   Wykonawcy   karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę
z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający,  w  wysokości  10% wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1.

7. Każda  ze  Stron  dokona  zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugą Stronę umowy
rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu żądania zapłaty.

8. Realizacja  zapłaty  kar  umownych  naliczonych  przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrą-
cenie  wysokości  kary  z  kwoty  należnej  do  zapłaty  Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez
niego faktury/rachunku*.

9. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.

§ 13

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

1. Na przedmiot  umowy Wykonawca udziela  ...  miesięcznej gwarancji  jakości na wykonane przez
siebie roboty. Bieg terminu tej gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze  częścio-
wym/ostatecznym (końcowym) przedmiotu umowy.

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ... miesięcznej rękojmi za wady. Bieg terminu tej rękoj-
mi rozpoczyna się po odbiorze częściowym/ostatecznym (końcowym) przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym
terminie.

4. Jeżeli w ramach gwarancji jakości Wykonawca dokonał usunięcia wad, termin tej gwarancji biegnie
na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin tej gwarancji ulega przedłużeniu
o czas, w którym wada była usuwana.

5. Pomimo wygaśnięcia  gwarancji  jakości  i  rękojmi  za wady  Wykonawca zobowiązany jest  usunąć
wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.
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§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca   przedłoży  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy,  zwanego  dalej  „zabezpie-
    czeniem”,  najpóźniej  w  dniu podpisania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1, tj. ………………….… zł (słownie: ….....…................................................
………..................................................................................................................................../100).
Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w formie …....................................…...….
……...............................................................................................................................................

2. Zwrot bądź rozliczenie 70% zabezpieczenia, tj. kwoty …................... zł (słownie: …........................
    …......................................................................................................................................../100),

nastąpi w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przejęcia go
przez Zamawiającego, jako należycie wykonane.

3. Zwrot bądź rozliczenie pozostałych 30% zabezpieczenia, tj. kwoty …................... zł (słownie: …......
…......................................................................................................................................./100),
nastąpi w terminie 15 dni od upływu ... miesięcznego okresu rękojmi za wady. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia należności z zabezpieczenia za usunięcie stwierdzonych
    wad  i  usterek  gdyby  Wykonawca zwlekał z ich usunięciem powyżej 7 dni licząc od daty wyznaczo-
    nego terminu wad i usterek.

§ 15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający poza wypadkami określonymi w przepisach ogólnych, może od umowy odstąpić, jeżeli:
1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego

albo zaniedbuje bądź przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub opóźnia się
z wykonaniem prac;

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy lub nie kontynuuje prac
mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;

3) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli  Zamawiający pomimo wyznaczenia dodatkowego
terminu nie wykona swoich obowiązków przewidzianych w umowie.

2. Zamawiający może bezwarunkowo odstąpić od umowy, także jeżeli:
1) nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
2) nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy, które uniemożliwi wykonanie

przedmiotu umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach opisanych w ust. 2 niniejszego

paragrafu, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w zakresie żądania naprawienia szkody.
4. Oświadczenie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaist-

nienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwenta-

ryzacji prac w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy. 
6.  Wykonawcy  zostanie  zapłacone  wynagrodzenie  za  roboty  zrealizowane  do  odstąpienia,  których

zakres zostanie określony w protokole wymienionym w ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w inte-

resie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni od  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należy-
tego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Pzp).

8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie
swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.

9.  Oprócz  wypadków  wymienionych  powyżej,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od
umowy, gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.

10. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji  robót

według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego.
12. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawia świadectwo płatności obejmujące

wartość  wykonanych  robót  oraz  zakupionych  materiałów  i  urządzeń,  stanowiące  podstawę  do
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej/odpowiedniego* faktury/rachunku*.
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13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty  związane  z  odstąpieniem od  umowy  ponosi  Strona,  która  spowodowała  odstąpienie  od
umowy.

14. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia
za wykonane roboty w ciągu 30 dni od terminu płatności  ustalonego w umowie, po uprzednim
skierowaniu pisemnego wezwania do zapłaty, wyznaczającego przynajmniej 30 – dniowy termin
ostatecznego uregulowania zaległości.

§ 16

SIŁA WYŻSZA

1. Przez siłę wyższą rozumie się wystąpienie wszelkich zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych, których
nie  można  było  przewidzieć  przy podpisywaniu umowy, którym nie można było zapobiec i których
nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwiają Wyko-
nawcy wykonanie przedmiotu umowy.  Spowodowane wyjątkowymi  zdarzeniami i  okolicznościami
szczególności  takimi jak:  epidemia, klęska żywiołowa (powódź, trzęsienie ziemi) i inne kataklizmy
przyrodnicze  mające  charakter  siły  wyższej  oraz  wszelkie  działania  wojenne,  rebelie,  terroryzm,
rewolucja,  powstanie, inwazja,  bunt,  zamieszki,  strajk spowodowany przez inne osoby, działania
rządowe – nie związane z realizacją inwestycji itp.

2. W  razie  wystąpienia   siły   wyższej  Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na 
skutek działania siły wyższej. 

3. Strony  nie  będą  ponosiły  żadnej  odpowiedzialności  za  częściowe  lub  całkowite  nie  wywiązanie
    się ze zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami siły wyższej.
4. Strona   poszkodowana   przez  siłę  wyższą  jest  zobowiązana  do  bezzwłocznego  poinformowania
    na  piśmie  drugiej  Strony  o  jej  wystąpieniu.  W  przypadku  niespełnienia tego obowiązku, Strona
    zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą.
5. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga Strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania.

2. Strony  dopuszczają  zmianę  istotnych  postanowień  umowy  z zachowaniem wymogów określonych
w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
1) zmiany  obowiązujących  przepisów,  jeżeli  zgodnie  z  nimi konieczne będzie dostosowanie treści

umowy  do aktualnego stanu prawnego – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy
przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji,

2) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 16 – w takim przypadku zmianie ulec może zakres
rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania okoliczności
celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty,

3) wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, utrudniających wykonanie
przedmiotu  umowy w ustalonym terminie, rozumianych jako ciągłe:  upały,  opady deszczu lub
śniegu, mrozy dłuższe niż 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowla-
nych zgodnie z przyjętą technologią lub dokonywanie odbiorów – w takim przypadku zmianie ulec
może termin realizacji  umowy. Wykonawca wówczas może przedłużyć termin wykonania przed-
miotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na termino-
we wykonanie przedmiotu umowy. 
O wystąpieniu powyższych okoliczności  mogących wpłynąć na zmianę terminów,  Wykonawca
winien  natychmiast  pisemnie  poinformować  Zamawiającego  i  niezwłocznie  odnotować  to
w dzienniku budowy;

4) wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych, hydrogeolo-
gicznych lub terenowych, takich jak np. niewypały i  niewybuchy,  innych przedmiotów stano-
wiących zagrożenie, a także wystąpienia innych nieprzewidzianych w SIWZ przeszkód lub skażeń
uniemożliwiających wykonanie robót – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy
przedmiotu  umowy bądź termin jej realizacji,  odpowiednio o okres trwania okoliczności celem
ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.
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O  wystąpieniu  powyższych  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę  zakresu  rzeczowego
przedmiotu  umowy lub terminu jej realizacji (odpowiednio o okres trwania okoliczności celem
ukończenia przedmiotu  umowy w sposób należyty), Wykonawca winien natychmiast pisemnie
poinformować Zamawiającego i niezwłocznie odnotować to w dzienniku budowy;

5) odkrycia w trakcie prowadzenia robót stanowisk archeologicznych – w takim przypadku zmianie
ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji, odpowiednio o okres
trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.
O  wystąpieniu  powyższych  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę  zakresu  rzeczowego
przedmiotu umowy lub terminu jej realizacji (odpowiednio o okres trwania okoliczności celem
ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty), Wykonawca winien natychmiast pisemnie
poinformować Zamawiającego i niezwłocznie odnotować to w dzienniku budowy;

6) wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków terenowych, w szczególności istnienie pod-
ziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – w takim przypadku zmianie ulec
może zakres rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania
okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.
O  wystąpieniu  powyższych  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę  zakresu  rzeczowego
przedmiotu umowy lub terminu jej realizacji (odpowiednio o okres trwania okoliczności celem
ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty), Wykonawca winien natychmiast pisemnie
poinformować Zamawiającego i niezwłocznie odnotować to w dzienniku budowy;

7) zaistnienia okoliczności  leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności  wstrzymania robót
przez Zamawiającego bądź jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane
przez, lub dających się przypisać Zamawiającemu, bądź Wykonawcy, lub Podwykonawcy, bądź
dalszego  Podwykonawcy  zatrudnionemu  przez  Wykonawcę  na  terenie  budowy  –  w  takim
przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu  umowy bądź termin jej  realizacji,
odpowiednio  o  okres  trwania  okoliczności  celem  ukończenia  przedmiotu  umowy  w  sposób
należyty;

8) wywołanymi przyczynami zewnętrznymi,  które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej
zmiany, niepowodująca zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawia-
jącym – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin
jej realizacji,

9) zaistnienie okoliczności będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń itp. lub odmowa wydania przez te organy wymaganych decyzji, zezwoleń lub uzgodnień
na skutek błędów w dokumentacji projektowej – w takim przypadku zmianie ulec może zakres
rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji,

10) zaistnienia okoliczności  leżącej po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy, w szczególności
spowodowanej sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
innymi  okolicznościami  niezależnymi  od  Zamawiającego  oraz  Wykonawcy,  które  nie  były
możliwe do przewidzenia  w chwili  zawarcia  umowy,  skutkujące  niemożliwością  prowadzenia
prac – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin
jej realizacji (odpowiednio o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy
w sposób należyty), 

11)  zaistnienia  innej,  niemożliwej  do  przewidzenia  w  momencie  zawarcia  umowy,  okoliczności
prawnej (zmiany powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa mającym wpływ na  realizacje
przedmiotu   umowy),  ekonomicznej  lub  technicznej,  za  którą  żadna  ze  Stron  nie  ponosi
odpowiedzialności,  skutkującej  brakiem  możliwości  należytego  wykonania  umowy,  zgodnie
z SIWZ – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania. Zmianie może ulec także termin
realizacji umowy;

12) wystąpienia  zmiany  ustaleń  dotyczących  terminów  spełniania  świadczeń w ramach umowy –
w  takim  przypadku  ulec może zmiana organizacji spełniania świadczenia.

13) wywołanymi  przyczynami  zewnętrznymi,  które  w  sposób obiektywny uzasadniają potrzebę
tej  zmiany,  niepowodująca  zachwiania  równowagi  ekonomicznej  pomiędzy  Wykonawcą
a Zamawiającym – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy
bądź termin jej realizacji,

14) w  przypadku  zmiany  lub  rezygnacji  z  Podwykonawcy  lub zmiany zakresu prac powierzonego
Podwykonawcy – w przypadku zmiany albo rezygnacji  z Podwykonawcy, na którego zasoby
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  ustawie  Pzp,  w  celu  wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub
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Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia;

15) konieczności wprowadzenia przez Wykonawcę Podwykonawcę(-ów);
16)  zaistnienia  okoliczności  niezależnych  od  Stron  będących  następstwem rozprzestrzeniania  się

wirusa SARS COV-2 lub innego wirusa– w takim przypadku zmianie może ulec termin realizacji
umowy, poprzez jego wydłużenie o okres trwania okoliczności nieuniemożliwiających zrealizo-
wanie przez Wykonawcę/Podwykonawcę(-ów) zadań stanowiących przedmiot umowy,

17) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminów realizacji
poszczególnych etapów robót w ramach realizacji zamówienia, gdy nie zagraża to prawidłowej
realizacji zamówienia, a jest uzasadnione usprawnieniem procesu budowlanego bądź warunkami
bezpieczeństwa lub decyzją Zamawiającego o dokonaniu zmian w sposobie wykonania nadzoro-
wanych robót budowlanych,

18)  Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika budowy  przedstawionego w § 11 ust. 2, przy
pomocy, którego realizuje on przedmiot umowy, na innego posiadającego, co najmniej równo-
ważne  uprawnienia  i  kwalifikacje,  o  których  mowa  w  ustawie  Prawo  budowlane  i  przewi-
dzianych umową lub innych ustawach, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i przedło-
żeniu wszystkich dokumentów w/w i jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
1) zmiana danych teleadresowych, zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawcy

(np. spółki cywilnej w spółkę jawną), zmiana nazwy firmy, zmiany osób wskazanych do kontaktów
między Stronami umowy,

2) poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
4. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6

ustawy Pzp.
5.  W sytuacji  wystąpienia  jakiejkolwiek okoliczności,  o  których wyżej  mowa,  każda ze Stron może

wystąpić z wnioskiem zawierającym wskazanie zmiany, jaka powinna zostać dokonana, wraz uzasa-
dnieniem tej zmiany.

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie
    za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.
7. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana

zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów bądź obniżenie jakości  wykonania
przedmiotu umowy.

8.  W  sprawach  nieuregulowanych  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  cywilnego,  jeżeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne
właściwe przepisy.

9. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy spór będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

10. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących
realizacji przedmiotu umowy jest ……………...........................….… (tel.: ………………........…..…….,
faks: ……………………………… oraz adres e-mail: …………………………..…………..).

11. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach  dotyczących
realizacji przedmiotu umowy jest …………….......................…......… (tel.: ………………......…..…….,
faks: ……………………………… oraz adres e-mail: …………………………..…………..).

12. W  zakresie  wzajemnego  współdziałania  przy  realizacji przedmiotu  umowy,  Strony zobowiązują,
      się  działać  niezwłocznie,  przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów
      z poszanowaniem praw drugiej Strony umowy.
13. Strony  dopuszczają  możliwość zmiany osób wymienionych wyżej, o czym niezwłocznie powiadomią
     drugą  Stronę  w  formie  pisemnej.  Powiadomienie  o  zmianie  osób  wskazanych powyżej nie jest
     traktowane za zmianę umowy.
14. Osoba wymieniona  w  ust.  10  niniejszego paragrafu posiada kompetencję do wydawania poleceń,

instrukcji oraz przeprowadzenia − bez powiadomienia Wykonawcy − wyrywkowej kontroli wykony-
wania niniejszej umowy.

15. Wszelkie  pisma  przewidziane  umową  uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej
zawartymi),  jeżeli  zostały  przesłane  za  zwrotnym  potwierdzeniem odbioru, listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres: 
Zamawiający: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.
Wykonawca: …………………..............................................................................………………….…......

…...........................................................................................................................
16. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego

adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doręczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres będzie uważane za skuteczne.
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17. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

18. Integralną częścią umowy stanowi Harmonogram rzeczowo – finansowy.

* - niepotrzebne skreślić
** - zapisy mające zastosowanie w przypadku realizacji części niniejszego zamówienia przez Podwykonawców

Wykonawca: Zamawiający:

 Kontrasygnata
           Skarbnika Gminy
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