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UMOWA  

 

zawarta w dniu …………….. r. w Rzeszowie pomiędzy Stronami: 

Spółką Ideo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w pod adresem: 35-234 Nad Przyrwą 13 

Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258459, NIP 517-01-78-188, 

reprezentowaną przez: Arkadiusza Michno – Prezes Zarządu; 

 

zwaną dalej „Zamawiającym", 

 

a 

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

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

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

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

 

 

reprezentowaną przez: ………………………………………. 

  

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

  

§ 1 

Przedmiot Umowy i warunki realizacji 

1. Na zasadach określonych w Umowie, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie 

inwestycyjne pn.„Stworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych i 

rehabilitacyjnych z dziedziny telemedycyny” (Przedmiot Umowy) w zamian za uzgodnione wynagrodzenie. 

2. Zadanie inwestycyjne realizowane jest na podstawie postępowania ofertowego. 

3. Przedmiot Umowy obejmuje: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej (kategoria trudności 3 - budynki niskie o małym 

stopniu trudności – wartość robót do 5mln) w zakresie:  

 opracowanie projektu budowlanego inwestycji - projektu wykonawczego, zgodnego z 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisów prawnych 

w szczególności warunkami ustawy Prawo budowlane, projekt będzie obejmował 

m.in. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany.  

 opracowanie przedmiaru robót. 

2. Opracowanie mapy działki dla celów projektowych. 
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Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. że 

przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu rozwiązań projektowych na etapie 

ich przygotowywania. Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie opracowany w 

oparciu o załączoną Koncepcję Wykonania Zadania Inwestycyjnego przy czym Koncepcja stanowi 

punkt wyjścia do rozwiązań projektowych, może być ona modyfikowana i uzupełniania w zakresie 

uzgodnionym bądź oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie 

gotowy w ramach prac projektowych przedłożyć na życzenie Zmawiającego alternatywne rozwiązania 

projektowe wraz z wskazaniem zalet i wad poszczególnych rozwiązań oraz wyliczeniem kosztów tak w 

zakresie kosztów wykonania jak i eksploatacji budynku. 

 

3. Wytyczenie wykopu pod budynek 

4. Wytyczenie trasy przewodów podziemnych i miejsc kolizji. 

5. Oczyszczenie terenu przez zdjęcie warstwy  gruntu lub humusu wraz z wywiezieniem. 

6. Wykonanie robót budowlanych – Etap 1 – stan zerowy oraz stan surowy otwarty, budynku 

Centrum Badawczo Rozwojowego, położonego na terenie miasta Rzeszowa. 

7. Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.   

8. Wykonanie kanalizacji deszczowej. 

 

4. Czynności podjęte przez Wykonawcę w celu opracowania projektu budowlanego obiektu oraz decyzji o 

zezwoleniu na budowę wykonane będą na własne ryzyko Wykonawcy, w sytuacji nie uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 umowa ulega rozwiązaniu. W 

sytuacji rozwiązania umowy w tym trybie Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe tytułem 

poniesionych kosztów i nakładów w wysokości 50 tyś. zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł netto)e 

został opracowany projekt budowlany.   

5. Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z dokumentacją przetargową i projektową oraz Koncepcją 

Wykonania Zadania Inwestycyjnego, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Harmonogramem Rzeczowo 

Finansowym, a także zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym i normami, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z zachowaniem należytej staranności związanej z zawodowym 

charakterem prowadzonej działalności, a także przepisami BHP i ppoż.  

6. W celu realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zapewni: 

1)  Wykonanie badań geotechnicznych oraz dostosowanie posadowienia budynków do warunków 

geotechnicznych. 

2) Uzyskanie warunków zabudowy,  

3) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę; 

4) Wykonanie przedmiarów robót dla wszystkich branż; 

5) Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej, gazowej, kanalizacji deszczowej, 

wodociągowej wraz z zaprojektowaniem powyższych przyłączeń; 

6) Wybudowanie przyłączeń wody, kanalizacji oraz kanalizacji deszczowej; 

7) Zaprojektowanie dojść i dojazdów do nieruchomości oraz układu komunikacyjnego dróg, parkingów i 

chodników. 
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8) Zaprojektowanie zagospodarowania terenu obejmujące: zaprojektowanie miejsc postojowych, zieleni 

urządzonej oraz elementów małej architektury. 

9) Zapewnienie urządzenia placu budowy poprzez jego ogrodzenie i utwardzenie płytami betonowymi wg 

potrzeb. 

10) Pokrycie wszelkich należności wobec dostawców mediów przez okres realizacji Przedmiotu Umowy; 

11) Zapewnienie oświetlenia w nocy. 

12) Zapewnienie ochrony fizycznej obiektu w czasie nieobecności pracowników Wykonawcy. 

13) Urządzenie zjazdu od stronu ulicy Lubelskiej o parametrach zapewniających możliwość wjazdu 

sprzętem ciężkim, w tym dźwigiem budowlanym. 

14) Utwardzenie dojazdu do placu budowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne dane i informacje wystarczające dla wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza że zapoznał się z dokumentacją Przetargową, a także zapoznał się ze stanem terenu, 

na którym realizowane będą prace objęte Przedmiotem Umowy i nie zgłasza w związku z tym żadnych 

zastrzeżeń co do kompletności, zgodności z przepisami prawa, a także jego poprawności. 

9. Wykonawca oświadcza także że przewidział w Wynagrodzeniu Umownym rozwiązanie wszelkich 

przewidywalnych kolizji, odstępstw, zabezpieczeń i koniecznych robót tymczasowych i pomocniczych. Przy 

realizacji Przedmiotu Umowy, a także później Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w Dokumentacji Przetargowej, będącej podstawą do przygotowania oferty, o ile nie zostały zgłoszone na 

etapie przygotowywania oferty.  

10. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi zasobami ludzkimi posiadającymi odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie zawodowe, a także środkami, sprzętem, urządzeniami oraz kwalifikacjami i doświadczeniem 

koniecznym do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 

11. Koncepcję Wykonania Zadania Inwestycyjnego należy traktować jako wytyczne dotyczące zakresu 

rzeczowego, wymagań i sposobu wykonania robót podstawowych oraz czynności niezbędnych do ich 

wykonania. Brak opisu jakiejkolwiek czynności niezbędnej do zrealizowania roboty nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku jej wykonania. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wszelkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy niezależnie od tego, czy wynikają one wprost z Dokumentów Umownych. 

13. Roboty dodatkowe lub zamienne wykonywane będą przez Wykonawcę jedynie po ich uprzednim 

pisemnym, pod rygorem nieważności, zleceniu lub uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, 

akceptacji przez Zamawiającego. Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy potwierdzający 

ustalenia dotyczące robót dodatkowych lub zamiennych. Zamawiający nie odpowiada za wypłatę 

wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne zrealizowane przez Wykonawcę bez pisemnego zlecenia 

lub uprzedniej pisemnej akceptacji. 

§ 2 
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Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego 

(całkowitego i ostatecznego) i ustala się je zgodnie z ofertą na kwotę ……………………………… zł netto 

(słownie: ………………………………………………… złotych netto), do wynagrodzenia netto zostanie 

doliczony podatek VAT w  wysokości 23 % tj. ………………………….  zł (słownie: 

……………………………………………..złotych), wynagrodzenie brutto wynosi ……………………. zł 

(słownie: ………………………………………………………. złotych brutto) i jest zwane dalej 

„wynagrodzeniem umownym”. 

2. Przyjmuje się, iż Wynagrodzenie Umowne stanowi całkowite i stałe wynagrodzenie Wykonawcy oraz nie 

będzie podlegać jakimkolwiek zmianom lub indeksacji za wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w 

Umowie. 

3. W razie wątpliwości, Strony zgodnie uznają, że Wynagrodzenie Umowne w pełni pokrywa koszt: 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym ukończenia robót w terminie oraz zgodnie z Umową, 

usunięcia wad, wykonania przez Podwykonawcę wszelkich innych obowiązków określonych lub 

wynikających z Dokumentów Umownych. 

4. Wszelkie wymienione i nie wymienione w Umowie koszty oraz ciężary związane z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba że co innego wynika wprost z jej postanowień. 

§ 3 

Termin realizacji 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie 

 do dnia 18 kwietnia 2018 uzyskania prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę; 

 do dnia 30 maja 2018 wykonanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót; 

 do dnia 30 listopada 2018 wykonanie stanu surowego budynku wraz z konstrukcją i pokryciem 

dachu.  

2. Wykonawca gwarantuje terminowe zakończenie robót. 

3. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę uważa się datę dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisanym przez Strony bezusterkowym 

protokołem końcowym odbioru robót lub protokołem potwierdzającym usunięcie wad i usterek wskazanych 

w protokole odbioru końcowego, bądź też datę sporządzenia protokołu jednostronnego, o którym mowa w § 

7 ust. 5 Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (HRF), który Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy i będzie on stanowił 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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5. Strony ustalają, że terminy realizacji Przedmiotu umowy  w zakresie budowy budynku biurowo – 

usługowego (Centrum Badawczo – Rozwojowe) określone w niniejszym paragrafie ulegają wydłużeniu o 

czas  wstrzymania robót przez Wykonawcę w przypadku wystąpienia poświadczonych przez Inspektora 

Nadzoru i wpisanych do dziennika budowy, następujących warunków atmosferycznych: 

a) temperatura poniżej -5C mierzona o godz. 8.00 na Terenie budowy Inwestycji, dla prac 

betonowych i murarskich 

b) wiatr, którego prędkość przekracza 15 m/s przy pracach wysokościowych, określony przez 1MiGW 

dla regionu (dot. robót montażowych) 

c) opady śniegu, których wartość przekracza 10cm w ciągu 3 godz., zgodnie z pomiarem na Terenie 

budowy Inwestycji 

d) opadów deszczu powyżej 10l/m² w okrasie 3 godz. 

6. Termin wykonania przedmiotu Umowy ulega automatycznemu przesunięciu w okresy, w których 

Wykonawca nie mógł wykonywać robót z przyczyn opisanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.  

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. W zakresie związanym z pracami projektowymi (faza projektowania) Wykonawca zobowiązuje się w 

szczególności do: 

1) Wykonania projektu wykonawczego zawierającego kompleksowe rozwiązania projektowe w zakresie 

branży: konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz 

elektrycznych w 5 egz. wersji papierowej i po jednym egz. w wersji elektronicznej na nośniku 

CD/DVD: w formacie doc. dwg. (do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. (do 

wydruków z możliwością kopiowania) w terminie wynikających z § 3. Umowy, z zastrzeżeniem, że za 

wykonany projekt wykonawczy rozumie się jego ostateczną akceptacją w formie pisemnej przez 

Zamawiającego. 

2) Stałego kontaktu z Zamawiającym oraz konsultacji wszelkich istotnych szczegółów Inwestycji na etapie 

przedprojektowym, projektowym, jak i wykonawczym. 

3) Przestrzegania następującej procedury uzyskiwania akceptacji projektów wykonawczych przez 

Zamawiającego: 

a) Złożenie projektu budowlanego do akceptacji Zamawiającego. 

b) Złożenie projektu wykonawczego do akceptacji Zamawiającego. 

c) Zamawiający może w terminie 7 dni od złożenia projektu budowlanego lub wykonawczego 

zaakceptować lub zgłosić uwagi do złożonego projektu. Brak stanowiska w ww. terminie oznacza 

akceptację projektu. 

d) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w lit. c) powyżej, 

Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania 
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pisma wszelkich zmian i korekt jakie wynikają z zgłoszonych przez Zamawiającego uwag 

i złożenia poprawionego projektu wykonawczego do ponownej weryfikacji. 

e) Zamawiający może w terminie 7 dni od złożenia projektu wykonawczego zaakceptować lub 

zgłosić uwagi do złożonego projektu. Brak stanowiska w ww. terminie oznacza akceptację 

projektu. 

f) Akceptacja Zamawiającego wyrażona jest poprzez odpowiedni zapis na protokole zdawczo-

odbiorczym przygotowanym przez Wykonawcę. 

4) Uzyskania, w przypadku wystąpienia takich potrzeb, wszelkich wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, w tym m.in. pozwoleń zamiennych 

związanych z wykonaniem projektu wykonawczego. 

5) Opracowania projektu wykonawczego z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami 

określonymi w warunkach technicznych, wymaganiami ustaw, aktów wykonawczych, obowiązujących 

norm i zasad wiedzy technicznej. 

6) Złożenia wraz z projektem wykonawczym pisemnego oświadczenia, że przekazywana dokumentacja 

jest skoordynowana branżowo, zgodna z wymogami Umowy, przepisami prawa i kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

7) Ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych i prawnych zmniejszających wartość 

lub użyteczność projektu wykonawczego ze względu na cel oznaczony w umowie, 

a w szczególności za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach 

techniczno-budowlanych. 

2. Wszelkie wyjaśnienia i uzgodnienia dotyczące szczegółów projektowania muszą być dokonywane na piśmie 

oraz winny posiadać pisemną akceptację Zamawiającego. 

3. Poprawianie i uzupełnianie projektu wykonawczego przez Wykonawcę zgodnie z żądaniem Zamawiającego 

nie może stanowić podstaw do żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

4. W zakresie związanym z realizacją robót (faza wykonawstwa) Wykonawca zobowiązuje się 

w szczególności do: 

1) Protokolarnego przejęcia od Zamawiającego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac 

budowlanych wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi. 

2) Urządzenie i zabezpieczenie placu budowy. 

3) Podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren prowadzenia robót 

budowlanych oraz montażowych osobom nieupoważnionym. 

4) Realizacji zaleceń przekazywanych przez osoby sprawujące w imieniu Zamawiającego nadzór nad 

prowadzeniem prac budowlanych oraz montażowych. 

5) Przygotowania i przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej w 5 egz. wersji papierowej i 

po jednym egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD: w formacie doc. i dwg. (do obróbki z 

możliwością kopiowania) oraz w formacie pdf. (do wydruków z możliwością kopiowania). 

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować również dokumenty pozwalające na dokonanie 
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oceny prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, tj. np. protokołów badań i sprawdzeń, 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, certyfikatów zgodności z obowiązującymi normami lub 

aprobatami technicznymi dla każdego używanego na budowie wyrobu bądź materiału oraz 

zaakceptowaną dokumentację geodezyjną. 

6) Przedkładanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy 

zgodnie z żądaniami Zamawiającego.  

7) Pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego i odbiorów robót zanikających bądź ulegających zakryciu 

w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed datą ich planowanego zakończenia. 

8)  Uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia terminowego usunięcia stwierdzonych wad. 

9) Doprowadzenie do należytego stanu terenu prowadzenia prac budowlanych oraz montażowych po 

zakończeniu prac. 

10) Oznaczenie na własny koszt miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub 

zabezpieczające. 

11) Wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych. 

12) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź jakiejkolwiek części majątku 

Zamawiającego lub innych części i elementów na i poza placem budowy, gdzie Wykonawca prowadzi 

czynności związane z realizacją niniejszej umowy – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego lub wymienienie na nowy na własny koszt. 

13) Strzeżenia mienia znajdującego się w miejscu wykonywania prac w terminie od daty jego przejęcia do 

daty przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy.  

14) Natychmiastowe wykonanie prac w przypadku konieczności usunięcia awarii lub zapobieżenia 

rozprzestrzeniania się skutków tej awarii lub zagrożenia dla ludzi lub mienia.  

15) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych                                                                                             

wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów. 

16) Utrzymania porządku na i poza placem budowy, gdzie Wykonawca prowadzi czynności związane z 

realizacją niniejszej umowy, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

17) Stosowania wyłącznie materiałów, urządzeń i innych elementów budowlanych dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

18) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony ppoż. na placu budowy jak również do podejmowania wszelkich racjonalnych kroków dla 

ochrony środowiska na placu budowy. 

5. Jeżeli materiały lub wykonawstwo nie odpowiadają wymaganiom określonym w Umowie lub wynikającym 

z przepisów technicznych, norm i innych stosownych przepisów prawa, jest on uprawniony do ich 
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odrzucenia i żądania, według własnego wyboru, zastąpienia wadliwych elementów nowymi - pozbawionymi 

wad, ponownego ich wykonania bądź usunięcia wad. 

6. Wszystkie roboty objęte niniejszą Umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, dokumentacją techniczną, instrukcjami Zamawiającego, Projektem Budowlanym, zaakceptowanym 

przez Zamawiającego projektem wykonawczym, Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, normami i 

warunkami technicznymi, wytycznymi budowy i odbiorów obiektów budowlanych oraz przepisami BHP i 

p.poż. 

7. Wykonawca we własnym zakresie pozyska od innych podmiotów niezbędne do realizacji zamówienia 

pozwolenia, uzgodnienia, odstępstwa oraz warunki techniczne i realizacyjne w szczególności związane z 

usuwaniem przeszkód i kolizji. Wykonawca zapewni ochronę instalacji naziemnych i podziemnych takich 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od ich właścicieli niezbędne uzgodnienia w zakresie usunięcia kolizji 

związanych z prowadzoną inwestycją z uwzględnieniem warunków wydanych właścicielom tych urządzeń 

przez zarządcę infrastruktury. 

8. Materiały i surowce niezbędne do realizacji zadania zapewnia Wykonawca robót. Materiały i surowce 

wykorzystywane przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dokumentacją techniczną i 

Polskimi Normami, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz zostać zaakceptowanym przez 

zamawijącego. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawnych, w szczególności przepisów dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami wynikających 

z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21) wraz z późniejszymi jej nowelizacjami, w 

szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów na swój koszt. 

9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów określonych w ust. 8, Zamawiający ma prawo 

dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 5 

Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) Protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty uzyskania Prawomocnej Decyzji o 

zezwoleniu na budowę.  

2) Odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy. 

3) Terminowej zapłaty za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy. 

§ 6 

Płatności 

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany Przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur 

częściowych wystawianych przez Wykonawcę w następujący sposób: 
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a) do dnia 30 maja 2018 r. po uzyskaniu prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

wykonaniu projektu wykonawczego wraz z przedmiarem stanu surowego otwartego, 

b) za realizację budowy budynku biurowo – usługowego (Centrum Badawczo – Rozwojowego) jeden 

raz w miesiącu 

Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie KART Rozliczeń Robót (KRR) w 

oparciu o Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i zatwierdzony przez Zamawiającego (wzór KRR stanowi 

zał. nr 3 do Umowy). 

2. Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie podpisanego przez Zamawiającego bezusterkowego 

protokołu końcowego odbioru robót (wzór protokołu stanowi zał. nr 4 do Umowy) lub protokołu 

potwierdzającego usunięcie wad i usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego, do którego 

Wykonawca będzie zobowiązany załączyć wszelkie wymagane dokumenty, w tym zwłaszcza dokumenty, o 

których mowa w § 7 ust. 5 Umowy. 

3. Wykonawca naliczy do faktur należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z aktualnie 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

4. Prawidłowo wystawione faktury VAT będą zapłacone przez Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od 

daty ich otrzymania, w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

5. W razie nieterminowej zapłaty faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień 

opóźnienia. 

6. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie 

bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawione 

do potrącenia ustawowego ( art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

§ 7 

Procedura odbiorowa robót 

1. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 

2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu Zamawiający odbierze w ciągu 2 Dni roboczych licząc od dnia 

zgłoszenia. 

3. Odbiorowi końcowemu robót podlegać będzie Przedmiot Umowy po sprawdzeniu przez Zamawiającego 

jego należytego wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze końcowym robót 

powinny one zostać wpisane do protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia tych wad i usterek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zakończenia 

odbioru końcowego lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony na piśmie, o ile będzie to 

technologicznie uzasadnione. W przypadku nieusunięcia wad i usterek w tym terminie, Zamawiający 
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może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz pokryć koszty usunięcia 

tychże wad i usterek z udzielonego Zabezpieczenia. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni roboczych od daty 

pisemnego zawiadomienia go o zakończeniu robót i dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy o gotowości 

do odbioru. 

5. Jednocześnie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie 

Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z zakresem określonym w § 1 ust. 1 Umowy, 

obowiązującymi przepisami, normami i warunkami Umowy, a także dokumenty o których mowa w § 4 

ust. 5 pkt 6) Umowy oraz dot. gwarancji jakości udzielonej na wykonane roboty i wbudowane urządzenia, 

w tym wynikające z § 7 ust. 7 Umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady:  

1) Istotne, nadające się do usunięcia, to Zamawiający odmówi odbioru robót do czasu usunięcia wad  

2) Istotne, nie nadające się do usunięcia, jeżeli nie uniemożliwi to użytkowania przedmiotu odbioru, to 

Zamawiający odpowiednio obniży wynagrodzenie, a jeśli uniemożliwiają dalsze prowadzenie procesu 

inwestycyjnego użytkowanie, Zamawiający może, zachowując prawo do odszkodowania, zażądać 

ponownego wykonania przedmiotu umowy lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do dokonania czynności odbioru, Zamawiający wezwie go do tego 

wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni.  

8. Odbiory częściowe dokonywane przy  pomocy Karty Rozliczenia Robót potwierdzają jedynie stopień 

zaawansowania robót konieczny do regulowania płatności częściowych. Nie stanowią natomiast 

potwierdzenia jakości wykonanych robót. 

§ 8 

Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowane roboty na okres …………….. 

miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu 

podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego bez uwag ze strony Zamawiającego 

lub z dniem podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie usterek wskazanych przez Zamawiającego w 

protokole odbioru końcowego. 

2. Przyjmuje się, że okres rękojmi ulega wydłużeniu do okresu udzielonej gwarancji jakości. 

3. Wykonawca ma prawo wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcie zgłoszonych wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych 

od daty powiadomienia, w przypadku awarii uniemożliwiających eksploatację Przedmiotu Umowy i 

stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia oraz w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych w 

przypadku pozostałych wad. Powyższe terminy liczone są od chwili dokonania zgłoszenia przez 

Zamawiającego ……………………………….  

mailto:biuro@ajprofibud.pl
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5. Jeżeli Wykonawca w terminach określonych w ust. 4 powyżej nie usunie wad, Zamawiający 

jest uprawniony do ich usunięcia w jego zastępstwie oraz na jego koszt i ryzyko, bez potrzeby uzyskania 

sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego. Nie będzie to stanowić naruszenia warunków 

udzielonej gwarancji jakości i rękojmi. 

6. Zawarte w Umowie oświadczenie Podwykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości uznaje się za równoważne 

wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Podwykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny, 

warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Wykonawcy od 

wynikających z postanowień Umowy oraz stosownych przepisów kodeksu cywilnego. 

7. Zapisy określone w ust. 1 – 6 powyżej stosuje się również do robót wykonywanych przez Dalszych 

Podwykonawców.  

8. Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi mogą zostać 

zaspokojone z udzielonego przez Wykonawcę Zabezpieczenia. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony uzgadniają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % Wynagrodzenia 

Umownego netto. 

2. Zabezpieczenie może zostać wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

(bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie) na kwotę nie niższą niż 

…………………………….. zł (zabezpieczenie na okres realizacji Umowy) i ……………………… zł 

(zabezpieczenie na okres gwarancji jakości i rękojmi), nie później niż w terminie 21 dni od daty pierwszego 

zapisu w dzienniku budowy o rozpoczęciu budowy. Zamawiający wymaga, aby ważność zabezpieczenia nie 

była krótsza niż okres realizacji umowy oraz okres gwarancji jakości i rękojmi, powiększona o 30 dni 

względem obu tych okresów. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania 

stosownego potrącenia z należności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

3. Zwolnieni gwarancji dobrego wykonania umowy będzie następowało na pisemny wniosek Wykonawcy w 

następujących terminach i kwotach:  

a) 70% kwoty gwarancji w ciągu 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu 

końcowego odbioru robót. 

b) 30% kwoty gwarancji  po 30 dniach od daty upływu okresu gwarancyjnego i rękojmi oraz 

wcześniejszym usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości. 

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do potrącania/wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wszelkich kwot należnych od Wykonawcy, jakie powstaną w wyniku realizacji Umowy, zarówno w okresie 

realizacji Umowy, jak i okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi. Zabezpieczenie służy przede 

wszystkim do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
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Umowy oraz z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek w okresie gwarancji jakości 

oraz rękojmi określonych w Umowie. W przypadku dokonania przedmiotowych potrąceń Wykonawca 

zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty gwarancji w terminie 14 dni od daty potrącenia/wypłaty. 

§ 10 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca dysponować będzie całością majątkowych praw autorskich do dokumentacji technicznej 

przedstawianej do odbioru. Wykonawca gwarantuje przy tym, że zarówno całość, jak i każdy element 

Przedmiotu Umowy będą na powyższy dzień wolne od obciążeń i ciężarów ustanowionych na rzecz osób 

trzecich. W przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, Wykonawca zobowiązuje się 

ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

2. Zarówno całość dokumentacji technicznej, której wykonanie stanowi element Przedmiotu Umowy, wraz z 

załącznikami, jak i każda jej część stanowić będzie własność Zamawiającego. Wraz z przekazaniem 

Zamawiającemu dokumentacji, a w wypadku rozwiązania Umowy w trakcie jej trwania - z dniem tego 

rozwiązania, niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania, Wykonawca, bez składania dodatkowego 

oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie 

autorskie prawa majątkowe objęte następującymi polami eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie dowolną 

techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, prezentacja publiczna związane z 

przekazaną dokumentacją i zezwala mu na dokonywanie, bez konieczności uzyskania jego dalszej zgody, 

wszelkich zmian, pod warunkiem że zmiany te dokonywane będą na zlecenie Zamawiającego przez osoby 

posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje. Powyższe przeniesienie autorskich praw 

majątkowych następować będzie w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmie także 

wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich na warunkach 

określonych w ustępach poprzedzających. 

§ 11 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 

1) Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,03 % Wynagrodzenia Umownego za 

każdy dzień opóźnienia danego etapu realizacji Przedmiotu umowy. 

2) Opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady - w wysokości 

0,01 % Wynagrodzenia Umownego za każdy dzień opóźnienia. 

3) Odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości  10 % Wynagrodzenia Umownego. 

4) Naruszenia warunków określonych w § 15 Umowy w zakresie podwykonawstwa – w wysokości 

1000,00 zł Wynagrodzenia Umownego za każdy stwierdzony przypadek. 
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2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, niezależnie od naliczonych kar umownych. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 

bankowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obciążeniowej, przy czym 

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych bezpośrednio z przedstawionej 

do zapłaty faktury Wykonawcy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% Wynagrodzenia Umownego. 

5. Strony zgodnie postanawiają, iż łączna wartość naliczonych kar umownych nie moży być większa niż 10% 

wynagrodzenia umownego.  

§ 12 

Kluczowy personel 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych Przedmiotem Umowy będzie: 

……………………………. 

2. Osoby wymienione w ust. 1  są uprawnione do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z realizacją 

zadania, niezbędnych dla prawidłowego oraz zgodnego z Umową, dokumentacją i przepisami prawa 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych Przedmiotem Umowy będą: 

………………………………………………….. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności z uwzględnieniem wymogów wynikających z SIWZ. 

Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego. 

§ 13 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca ubezpieczy budowę i roboty objęte niniejszą umową z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 

w związku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego lub 

powstałych w wyniku działań człowieka, oraz od odpowiedzialności cywilnej przez cały czas trwania 

niniejszej umowy. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) w zakresie zdarzeń losowych – budowa, roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie 

ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, na kwotę nie mniejszą niż kwota brutto z oferty 

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

obejmować okres od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia, rozumiane jako podpisanie protokołu 

odbioru końcowego.  
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2) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej kwoty brutto z oferty ………………… zł (słownie: 

………………………………….. złotych),  

2. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek dokonać 

przedłużenia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1  albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do umowy i przedłożenia stosownego 

dokumentu z zachowaniem ciągłości okresu ubezpieczenia. Przedłożenie dokumentu potwierdzającego 

przedłużenie okresu ubezpieczenia winno nastąpić nie później niż na 14 dni przed upływem terminu 

ważności wcześniejszego ubezpieczenia. 

3. W przypadku niewypełnienia  przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 2  Zamawiający 

może odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 5 dni przez upływem terminu ważności wcześniejszego 

ubezpieczenia albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie 

Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było 

możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, 

o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

4. Z treści polis ubezpieczeniowych powinno wynikać, iż dotyczą one wyłącznie przedmiotu niniejszej 

umowy oraz że czas ubezpieczenia obejmuje okres wykonania przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenie najpóźniej w terminie 30 dni od przekazania 

placu budowy 

§ 14 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o jednej z poniżej wymienionych okoliczności: 

1) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Przedmiot Umowy. 

2) Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, gdy Wykonawca utracił płynność finansową, 

dokonana została cesja całości lub części majątku Wykonawcy na rzecz wierzycieli lub w przypadku 

objęcia jego majątku egzekucją sądową lub skarbową. 

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął lub przerwał realizację Przedmiotu Umowy 

przez okres dłuższy niż 14 dni. 

4) Wykonawca dopuszcza się ciężkiego naruszenia obowiązków wynikających z Umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót stanowiących Przedmiot Umowy lub z ich 

ukończeniem w takim stopniu, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, 

Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem 

terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 
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4. W  razie  odstąpienia  od  Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wykonanych robót na 

koszt Strony z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy i dokonania wspólnie z Zamawiającym ich 

inwentaryzacji zgodnie ze stanem na dzień odstąpienia, co powinno zostać potwierdzone stosownym 

protokołem podpisanym przez obie Strony. Jeżeli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

Wykonawca nie weźmie udziału w przedmiotowej inwentaryzacji, to Wykonawca jest uprawniony do 

jednostronnego jej przeprowadzenia i sporządzenia protokołu na tą okoliczność, który będzie miał moc 

wiążącą dla Stron. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od Umowy wywołuje skutek ex nunc, tj. na przyszłość od chwili 

złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w § 13 ust. 3. 

§ 15 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może posłużyć się przy realizacji niniejszej Umowy Dalszymi Podwykonawcami. 

2. Wykonawca wymaga, aby Podwykonawca posiadał odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy siłami własnymi lub zleci część robót, zgodnie 

z zakresem wskazanym w ofercie podwykonawcom. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za Podwykonawców, Dalszych 

Podwykonawców i wszelkich innych osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji 

przedmiotu umowy, jak za działania i zaniechania własne. 

5. Umowa podwykonawcza i/lub umowa dalszego podwykonawstwa ma w szczególności spełniać wymagania 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawierać bezwzględny wymóg dokonywania 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej. 

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

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 8, 

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 
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10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze jej dokonania i 

umożliwia mu zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którym mowa w ustępie 10. Termin zgłoszenia uwag przez 

Wykonawcę wynosi 7 dni od dnia doręczenia ww. informacji.        

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zastosować jedno z poniższych rozwiązań: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty. 

2) Wstrzymać płatność kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. W takim wypadku Wykonawcy nie 

przysługują odsetki z tytułu wstrzymania płatności. 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. Dowody w postaci oświadczeń Podwykonawców i/lub Dalszych Podwykonawców mają być 

składane nie później niż w terminie 2 dni przed terminem płatności faktury Wykonawcy. 

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 

13, wypłata należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zostaje wstrzymana w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

16. Płatność ostatniej części wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy dopiero po całkowitym 

uregulowaniu wszelkich płatności na rzecz Podwykonawców i przedstawieniu stosownych oświadczeń 

przez nich złożonych, które będą jednoznacznie potwierdzały otrzymanie wszelkich należnych im 

świadczeń z tytułu danej umowy podwykonawczej. 

17. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 13-15, nie biegną terminy 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy określone w § 7, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki 

ustawowe. 

§ 16 

Siła wyższa 
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1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, jeżeli jest to 

spowodowane „siłą wyższą”.  

2. Dla celów niniejszej Umowy „siłą wyższą” jest zdarzenie nagłe, nadzwyczajne i niemożliwe do 

przewidzenia w dacie zawarcia Umowy, na które nie ma wpływu żadna ze Stron. 

3. Jeżeli okres siły wyższej trwa dłużej niż 1 miesiąc, strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji Umowy, 

bez kar i odszkodowań, jeżeli jest to możliwe, po uprzednim pisemnym powiadomieniu. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy Umowa stanie się niemożliwa z przyczyn niezależnych od 

Stron, Zamawiający zwraca Wykonawcy jedynie udokumentowane koszty poniesione w związku z 

działaniami Wykonawcy do dnia, w którym Umowa stała się niemożliwa do wykonania. 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i wprowadzone zostaną do umowy odpowiednim aneksem. 

2. W sprawach nie uregulowanychpostanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

3. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

zakresie reprezentacji, bądź danych teleadresowych firmy. W przypadku braku informacji o powyższych 

zmianach wszelkie doręczenia na dotychczasowy adres będą uznawane za skutecznie doręczone. 

7. Przez Dokumenty Umowne należy rozumieć Umowę wraz z stanowiącymi jej integralną część 

załącznikami: 

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF). 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

3) Karta Rozliczenia Robót.  

4) Protokół odbioru robót. 

5) Dokumenty formalne Podwykonawcy (potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: NIP, REGON. 

6) Opis stanu surowego otwartego. 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

    

 


