UMOWA NR ………./2016

Załącznik nr 6 do SIWZ

o wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji I etapu inwestycji pod nazwą: „Przebudowa
i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu
dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz. 739)” Numer sprawy: PN/13/201
zwana dalej „Kontraktem”, zawarta w dniu ……………. 2016 roku w Wolsztynie
pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200
Wolsztyn, NIP 923-15-06-721, REGON 970773426
reprezentowaną przez:
……………………………………….,
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowaną przez:
………………………………………..,
zwaną dalej Generalnym Wykonawcą (GW),
wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2015, poz. 2164z późn. zm) , zwanej dalej „ustawą Prawo
zamówień publicznych”, „ustawą Pzp”, lub „ustawą” na podstawie oferty Wykonawcy,
o następującej treści:
§1
DEFINICJE
Użyte w Kontrakcie wyrażenia pisane dużą literą mają następujące znaczenie:
1)

„Inwestycja” oznacza realizację przez Zamawiającego I etapu inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i
rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu
dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz. 739)”;

2)

„Przedmiot Kontraktu” oznacza prace, usługi i roboty budowlane, wykonanie których powierzono
Generalnemu Wykonawcy na podstawie Kontraktu, szczegółowo określone w treści Kontraktu;

3)

„Generalny Wykonawca” oznacza stronę Kontraktu, która zobowiązana jest do wykonania
Przedmiotu Kontraktu, której Zamawiający powierzył wykonanie robót budowlanych.
„Inżynier Kontraktu” oznacza zespół ekspertów odpowiedzialny za zarządzanie, koordynację i
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Przedmiotu Kontraktu;

4)

Przetarg nieograniczony na Realizację I etapu inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz.
739)”. Numer sprawy: PN/13/201

Strona 1 z 30

5)

„Dzień Roboczy” oznacza, zgodnie z właściwymi przepisami, dzień nie będący dniem ustawowo
wolnym od pracy;

6)

„Harmonogram rzeczowo - finansowy" oznacza zestawienie określające ramy czasowe, finansowe i
rzeczowe dla realizacji Przedmiotu Kontraktu opracowane w odniesieniu do oferty Generalnego
Wykonawcy;

7)

„Obiekt” oznacza budynek F wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wolsztynie;

8)

„Nieruchomość” oznacza teren położony na działce nr 296/2, 346/7, przy ul. Wschowskiej w
Wolsztynie;

9)

„Podwykonawcy” oznacza osobę prawną, fizyczną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, z którą Generalny Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, o ile
taka zgoda jest wymagana w Kontrakcie oraz przepisami prawa, w szczególności przepisami art. 647¹
k.c. i art. 356 k.c., oraz art. 143a) – d) ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie części
Kontraktu, których zakres został określony w Kontrakcie, lub innych prac i usług stanowiących
Przedmiot Kontraktu; Ilekroć w niniejszym Kontrakcie występuje pojęcie Podwykonawcy, oznacz ono
również dalszych podwykonawców.

10) „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, Nr
156 poz. 1118 ze zmianami);
11) „Projekt Budowlany” oznacza część Dokumentacji Projektowej sporządzonej zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.) wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę,;
12) „Projekty Wykonawcze” oznaczają część Dokumentacji Projektowej uzupełniającą i
uszczegóławiającą Projekt Budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym dla realizacji
robót budowlanych w ramach Inwestycji;
13) „Projekt Powykonawczy” oznacza dokument przygotowany przez Generalnego Wykonawcę dla
Zamawiającego na zakończenie Przedmiotu Kontraktu, obejmujący wszystkie zmiany zaistniałe w
czasie realizacji Inwestycji w stosunku do Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych;
14) „Dokumentacja Projektowa” oznacza wszelkie dokumenty sporządzone przez Projektanta –
Architektoniczną Pracownię Projektową Tomasz Drożdżyński z siedzibą w Poznaniu, ul. Konińska 18. i
przekazane Generalnemu Wykonawcy, w szczególności mapy, plany, projekty, w tym dokumentacja z
badań archeologicznych, projekt zagospodarowania przestrzennego, Projekt Budowlany oraz Projekty
Wykonawcze, opracowania projektowe służące do obsługi Obiektu, rysunki architektoniczne i/lub
techniczne, raporty, koncepcje, opracowania oraz specyfikacje techniczne;
15)

„Operat kolaudacyjny - dokumentacja powykonawcza” oznacza zbiór dokumentów dotyczących
Inwestycji, w tym Projekt Powykonawczy; dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami; wyniki wykonanych badań,
pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót - stanowiący
podstawę do odbioru Inwestycji;

16) „Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane,
władającą językiem polskim, wyznaczoną przez Generalnego Wykonawcę do kontaktów
z Zamawiającym, w szczególności w zakresie uzgodnień dotyczących realizacji Przedmiotu Kontraktu
w tym również uzgodnień technicznych;
Przetarg nieograniczony na Realizację I etapu inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz.
739)”. Numer sprawy: PN/13/201
Strona

2 z 30

17) „Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę wskazaną przez Zamawiającego do kontaktów z
Generalnym Wykonawcą, posiadającą odpowiednie umocowanie do reprezentowania
Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Inwestycji i dokonywania w jego imieniu
wiążących uzgodnień technicznych, sprawdzeń i weryfikacji i/lub Inżyniera Kontraktu w zakresie
wynikającym z zawartej z nim umowy i Kontraktu;
18) „Harmonogram Płatności” oznacza zestawienie terminów płatności odpowiednich części
Wynagrodzenia, za poszczególne elementy realizacji Przedmiotu Kontraktu;
19) „Wynagrodzenie” oznacza całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy należne
od Zamawiającego na podstawie Kontraktu, które będzie zapłacone w kwocie, na zasadach i w
terminach określonych w Kontrakcie, w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i w Harmonogramie
Płatności;
20) „Zasady Sztuki Budowlanej” oznaczają powszechnie przyjęte w praktyce polskiej oraz w państwach
członkowskich Unii Europejskiej standardy, praktyki, metody i procedury budowlane stosowane z
uwzględnieniem staranności i zdolności przewidywania, których można oczekiwać od projektanta i
wykonawcy robót budowlanych, posiadającego umiejętności oraz doświadczenie przy realizacji
projektów i robót budowlanych o skali i stopniu trudności zbliżonym do Inwestycji;
21)

„Roboty budowlane” - oznaczają całość usług i robót w tym budowlanych, branżowych i
archeologicznych, niezbędnych dla zrealizowania Inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
Obiektu.

§2
PRZEDMIOT KONTRAKTU
1. Przedmiotem Kontraktu jest: wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji I etapu
inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz. 739)”.
2. Organizacja budowy uwzględni okoliczność, budowa odbywać będzie się na terenie czynnie
działającego szpitala. Roboty budowlane prowadzone będą w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy
dla użytkowanych obiektów, co dotyczy w szczególności użytkowanego układu drogowego.
Wykonawca zgłosi zamiar ingerencji w układ drogowy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, składając
Inżynierowi Kontraktu wniosek zawierający terminy wyłączeń lub ograniczeń komunikacyjnych z
uzasadnieniem. Ograniczenia komunikacyjne w układzie drogowym dotyczyć mogą wyłącznie czasu
uzasadnionego technologią wykonywania robót, co podlega ocenie i zatwierdzeniu wniosku przez
Inżyniera Kontraktu, pod rygorem wstrzymania robót prowadzonych bez zatwierdzonego wniosku lub
niezgodnie z nim
3. Zakres zamówienia Generalnego Wykonawcy obejmuje realizację robót budowlanych na

podstawie Dokumentacji projektowej, przeprowadzenie kompletnej procedury odbiorowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

4. Przedmiot Kontraktu wykonany zostanie w oparciu o Umowę i Integralne części Umowy, stanowiące
następujące dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bez Dokumentacji projektowej;
2) Dokumentację projektową stanowiącą jednocześnie Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia;
3) Oferta Generalnego Wykonawcy;
5. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów z niniejszą umową lub pomiędzy
nimi, zawsze pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy, a w przypadku rozbieżności pomiędzy
Przetarg nieograniczony na Realizację I etapu inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz.
739)”. Numer sprawy: PN/13/201
Strona

3 z 30

załącznikami wymienionymi w ust. 1, pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we
wcześniejszej kolejności.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

§3
ZAKRES OBOWIĄZKÓW GENERALNEGO WYKONAWCY
Przedmiot Kontraktu obejmuje zakres robót niezbędny do wykonania w Dokumentacji projektowej i
uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu.
Ogólny zakres robót:
1) wycinka drzew kolidujących z Robotami (bez opłat administracyjnych i bez kosztów nasadzeń),
2) wyburzenie stalowego zbiornika na wodę,
3) wyburzenia budynku magazynowo - warsztatowego,
4) budowa nowego budynku „F” połączonego funkcjonalnie z innymi obiektami SPZOZ-u Wolsztyn,
z wyłączeniem robót wykończeniowych w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz
Centralnej Sterylizatorni,
5) budowa windy przy budynku „E”,
6) roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu,
7) włączenie układu komunikacyjnego do drogi publicznej,
8) budowa i przebudowa sieci zewnętrznych,
9) remont stacji trafo,
10) agregat prądotwórczy.
Wykonawca przygotuje świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie ze stanem
prawnym obowiązującym.
Przygotowanie przez GW procedury odbiorowej:
1) Przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej dotyczącej zrealizowanego zadania w tym
Projekty powykonawcze.
2) Przygotowanie kompletnej instrukcji prawidłowego użytkowania obiektu z wyszczególnieniem
wytycznych dotyczące urządzeń i instalacji zamontowany w budynku.
3) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Jeżeli dla wykonania Przedmiotu Umowy niezbędne będzie wykonanie badań archeologicznych,
Wykonawca wykona ratownicze badania archeologiczne na Nieruchomości wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz przeprowadzeniem dokumentacji badań i
przekazaniem zabytków do właściwych jednostek zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).
W ramach zagospodarowania terenu budowy Generalny Wykonawca ma obowiązek zapewnienie na
placu budowy wyłącznie dla potrzeb przedstawicieli Inżyniera Kontraktu kontenerów znajdujących się
w obrębie tymczasowych budynków postawionych przez Wykonawcę o wymiarach modularnych 2.5m
x 6m odpowiednio wyposażonych. Jeden z w/w kontenerów o wymiarach 5(2x2.5)m x 6m będzie
wykorzystywany na cele okazjonalnych spotkań roboczych (15-20 osób - stół konferencyjny, krzesła,
dwie zamykane szafy), drugi z w/w kontenerów o wymiarach 5(2x2.5)m x 6m będzie wykorzystywany
jako biura Inżyniera Kontraktu (sześć biurek z kontenerem, sześć zamykanych szaf, 6 krzeseł
obrotowych, cztery krzesła konferencyjne, kopiarko-drukarka z możliwością druku kolorowego
formatu A-3), trzeci z w/w kontenerów o wymiarach 2.5m x 6m będzie zamykanym pomieszczeniem
przeznaczonym dla Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (biurko z kontenerem, krzesła, szafa
zamykana), czwarty z kontenerów będzie wykorzystywany jako sanitariat oraz piąty - odpowiednio
wyposażony aneks kuchenny i jadalnia (czajnik, meble kuchenne, itp). Wszystkie kontenery będą
odpowiednio suche i ogrzane oraz będą miały zapewnioną klimatyzację na okres wiosenno-letni. We
wszystkich kontenerach będzie zapewniony dostęp do Internetu. Przed dostawą kontenerów
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową specyfikację tych kontenerów do akceptacji.
§4
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§5
PROJEKTY TECHNOLOGICZNE I WARSZTATOWE
1. Projekt warsztatowy /technologiczny, będący rozwinięciem zatwierdzonego przez Zamawiającego
projektu wykonawczego jest opracowywany przez Generalnego Wykonawcę w celu jednoznacznego
określenia sposobu wykonania i odbioru elementów robót w terminie umożliwiającym ich
zatwierdzenie przez Inwestora i Inżyniera Kontraktu przed planowanym terminem rozpoczęcia
elementu robót objętego opracowaniem.
2. Projekt warsztatowy należy sporządzić się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarz dla
Inwestora, jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu oraz 2 egz. dla Wykonawcy Robót.
3. Projekt warsztatowy, kompletny dla celów określonych powyżej powinien zawierać, co najmniej
następujące elementy:
1) część opisową (opis techniczny),
2) część graficzną (rysunkową),
3) Instrukcję Wykonywania Robót (Methode Statement) – rozumianą jako opracowanie
uszczegóławiające STWiOR, zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące
sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, instrukcje bezpiecznego
wykonania robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych
pozycji przedmiaru.
4. Projekt warsztatowy powinien zawierać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami – w szczególności
techniczno-budowlanymi, oraz że jest wydawana w stanie zupełnym ze względu na cel, któremu ma
służyć.
5. W celu zapewnienia koordynacji międzybranżowej, przed przedłożeniem dokumentacji
Zamawiającemu, każdy tom projektu warsztatowego należy zaopatrzyć w klauzulę uzgodnień
branżowych podpisaną przez projektanta każdej z branż.
6. Projekt warsztatowy należ sporządzić w czytelnej technice graficznej i w skali odpowiadającej
złożoności projektowanego elementu.
7. Projekt warsztatowy należy oprawić w tomy zawierające części projektowe obejmujące poszczególne
branże projektowania. Część opisową oraz wszelkie opracowania stanowiące część projektu należy
oprawić w sposób uniemożliwiający jej dekompletację i umożliwiający wpięcie do segregatora.
Wszystkie rysunki stanowiące część graficzną należy złożyć do koszulek foliowych formatu A-4. Tak
przygotowaną część opisową i graficzną należy umieścić w segregatorach formatu A-4.
8. Wszystkie zalecenia dotyczące wykonania robót budowlanych wydane w części opisowej należy
wydać w części graficznej na rysunku, którego dotyczy wydane zalecenie.
9. Wszelkie arkusze stanowiące część rysunkową projektu należy zarchiwizować w formie elektronicznej
i dostarczyć Zamawiającemu na nośniku CD w formacie *.pdf oraz *.dwg (Autocad LT lub 2008). Część
opisową projektu należy zarchiwizować w formie elektronicznej i dostarczyć Zamawiającemu na
nośniku CD w formacie *.doc (Microsoft Word for Windows) i *.pdf (Adobe Portable Document
Format).
10. Projekt Warsztatowy zostanie sporządzony przez projektantów posiadających odpowiednie
uprawnienia budowlane.
§6
TERMINY REALIZACJI INWESTYCJI
1.
Termin realizacji Umowy określa się na 8 miesięcy od zawarcia Umowy.
2.
Termin realizacji Umowy upływa wraz z terminem końcowym realizacji przedmiotu zamówienia,
tj. ostatnim dniem 8 miesiąca liczonym od daty zawarcia umowy, przez który Strony rozumieją dzień
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podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i
oddanie Obiektu do użytkowania, tj. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całego Obiektu.
3.
Do okresu tego nie wlicza się okresu gwarancji na roboty budowlane.
4. Strony ustalają "Kamienie Milowe", rozumiane, jako zakończenie realizacji najważniejszych faz
wykonywania przedmiotu umowy, tj.
1) Faza I - Zakończenie budowy stanu surowego otwartego budynku, gdzie wykonane są
wszystkie roboty żelbetowe wraz ze stropami (bez dachu, ścian działowych, okien, drzwi,
zagospodarowania terenu) na poziomie 90% ww. robót – zakończenie obligatoryjnie w
terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy.
2) Faza II - Zakończenie budowy stanu surowego zamkniętego, gdzie wykonana jest Faza I i
zamknięcie obiektu od zewnątrz, tj. wraz z drzwiami zewnętrznymi, oknami, dachem na
poziomie 90% ww. robót – zakończenie obligatoryjne w terminie 5 miesięcy od dnia
zawarcia umowy.
3) Faza III - Osiągniecie przez Wykonawcę stanu gotowości odbiorowej, tzn. zakończenie
wszystkich robót, dokumentacji powykonawczej oraz kontroli służb państwowych i
samorządowych w stopniu pozwalającym na złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie
wraz ze złożonym wnioskiem - zakończenie obligatoryjnie w terminie 7 miesięcy od
zawarcia umowy.
4)
Faza IV – Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego i oddanie Obiektu do użytkowania, tj. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
całego Obiektu – zakończenie obligatoryjnie do 8 miesięcy od zawarcia umowy. Zakończenie Fazy IV jest
zatem równoznaczne z terminem wykonania przedmiotu Umowy.
5. W ciągu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zgodny z umową
harmonogram rzeczowo - finansowy do akceptacji, z wyszczególnieniem Kamieni milowych,
przewidywanych rodzajów oraz wartości prac jakie będą wykonane i mają być odebrane w danym
okresie (okres nie może być krótszy niż miesiąc kalendarzowy).
5.1. Elementem podlegającym odbiorowi i rozliczeniu nie może być sama dostawa urządzeń (tj. bez
montażu).
5.2. Zamawiający ma prawo odmowy akceptacji harmonogramu w przypadku gdy uzna, że
zaproponowany element odbioru/rozliczenia jest niejednoznaczny lub niekompletny, co może
utrudniać czynności odbiorowe lub wpływać na jakość prac.
5.3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy uzasadnienia przyjętych w harmonogramie
terminów realizacji i w przypadku, gdy Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do
braku możliwości ich technicznej realizacji w przyjętych terminach może odmówić akceptacji
harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę
5.4. Zamawiający ma prawo żądania zmiany harmonogramu przedłożonego przez Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji harmonogramu zgodnie z faktycznym
postępem robót pod warunkiem pozostawienia bez zmian terminów Kamieni milowych i terminu
wykonania przedmiotu umowy.
5.5. W sytuacji dezaktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego podejmowane są działania
korygujące mające na celu dotrzymanie założonego terminu końcowego Inwestycji poprzez
określenie niezbędnych czynności naprawczych. Po przedstawieniu przez Generalnego
Wykonawcę propozycji programu naprawczego Inżynier Kontraktu dokonuje analizy
Harmonogramu. Każdorazowo Inżynier Kontraktu porównuje przedstawioną propozycję z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym (bazowym) Projektu, z aktualnym zaawansowaniem
prac wraz z uwzględnieniem zmian w zakresie, zasobach, terminach pośrednich. W przypadku
znacznych odchyleń od planu bazowego dopuszcza się wprowadzenie zmian w Harmonogramie
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poprzez wprowadzenie zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym dotyczących alokacji
zasobów, krytycznych kamieni milowych uwzględniając konieczność dotrzymania terminu
zakończenia.
5.6. W harmonogramie zostanie uwzględnione, że w 2016 r. Generalny Wykonawca wykona roboty w
zakresie umożliwiającym zapłatę za 3 mln zł., oraz że faktura końcowa opiewać będzie na 3 mln zł
i zostanie zapłacona w I kwartale 2018 r.
6. Najpóźniej w ciągu 14 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo –
finansowego Wykonawca przestawi Zamawiającemu Kosztorys wykonawczy, zgodny z
Harmonogramem rzeczowo – finansowym, opracowany metodą kalkulacji szczegółowej, który
podlega akceptacji Zamawiającego.
6.1. Kosztorys wykonawczy służy wyłącznie do ustalenia wyceny dla ew. robót uzupełniających, robót
dodatkowych oraz robót zamiennych i zaniechanych. W żadnym razie zakres robót opisany w
Kosztorysie wykonawczym nie determinuje zakresu robót wynikających z niniejszego Kontraktu,
gdzie obowiązuje zakres wyznaczony przez Dokumentację projektową i Kontrakt.
6.2. Kosztorys wykonawczy opracowany zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego
przekazanego Generalnemu Wykonawcy wraz z zawarciem Kontraktu. Kosztorys wykonawczy
uwzględni różnice w wartości kosztorysu inwestorskiego i oferty GW, ale zachowa nakłady
przyjęte w kosztorysie inwestorskim.
6.3. Ceny czynników cenotwórczych: [R(robocizna), M(materiał), S(sprzęt), Kp (koszty pośrednie),
Z(zysk)] zostaną opracowane w Kosztorysie wykonawczym jednolicie dla zakresu objętego
Kontraktem i dla zakresu robót uzupełniających.
6.4. Inżynier Kontraktu dokonuje weryfikacji zasadności rozwiązań Generalnego Wykonawcy.
Kosztorys jest weryfikowany według najlepszej wiedzy, na podstawie cen rynkowych w oparciu o
ceny ofertowe niezależnych dostawców materiałów, usług i urządzeń, przy uwzględnieniu faktu,
iż optymalizacja kosztów budowy jest kwestią priorytetową, przy czym wycena robót
dodatkowych i zamiennych nie będzie mogła być w żadnym przypadku wyższa od wyceny
ustalonej metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu odpowiednie Katalogi Nakładów Rzeczowych
i składników cenotwórczych przyjętych na poziomie nie większym niż średni.
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§7
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie Przedmiotu Kontraktu ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto
…………………………………. + podatek VAT, który w dniu podpisania Kontraktu wynosi 23 %, brutto w
kwocie: …………………… zł. słownie: ……………………………………………………………..........................................
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Kontraktu obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majątkowych, praw zależnych, jak również za dokonanie innych czynności związanych
z prawami autorskimi, o których mowa w § 9 Kontraktu.
Na wynagrodzenie wskazane w ust. 1 składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją
Przedmiotu Kontraktu według Umowy, SIWZ, Dokumentacji projektowej i oferty Generalnego
Wykonawcy.
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji Przedmiotu Kontraktu i
wyklucza żądanie przez Generalnego Wykonawcę podwyższenia Wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia Kontraktu nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
W przypadku pominięcia przez Generalnego Wykonawcę w ofercie przy wycenie jakiejkolwiek
elementu realizacji Przedmiotu Kontraktu, określonego w SIWZ i jej nie ujęcia w Wynagrodzeniu,
Generalnemu Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego
tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wyniknie w związku z pojawieniem się nowych
okoliczności, nieznanych i niemożliwych do przewidzenia w chwili składania ofert, nie objęte SIWZ oraz
Ofertą Generalnego Wykonawcy, o ile zostaną pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego,
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Generalny Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na podstawie odrębnie podpisanej przez Strony
umowy o zamówienie dodatkowe, zawartej w oparciu o przepis art. 67 ustawy Pzp, według zasad:
1.1) wynagrodzenie za wykonanie zamówienia dodatkowego nie może przekroczyć 20 %
wynagrodzenia określonego w ust. 1;
1.2) Generalny Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe,
jeśli wykonał je bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego na wykonanie tych
robót.
7. Strony Kontraktu zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu lub
jego części, a także w przypadku zmniejszenia zakresu Robót budowlanych wynikającego z Przedmiotu
Kontraktu, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość
Robót budowlanych, od wykonania których odstąpiono lub o które pomniejszono zakres robót przy
czym Generalny Wykonawca wyraża zgodę na wskazane odstąpienie bez żadnych dodatkowych
roszczeń względem Zamawiającego. Jeżeli wartość Robót budowlanych, od których odstąpiono nie
będzie możliwa do ustalenia wprost z Harmonogramu rzeczowo- finansowego, to zostanie ona
wyliczona na podstawie cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie wykonawczym, o którym mowa
w §6 ust. 6 Kontraktu oraz kosztorysu zamiennego, o którym mowa w SIWZ w rozdz. XVI. Analogicznie
obliczone zostanie wynagrodzenie w przypadku wystąpienia robót uzupełniających i dodatkowych.
§8
SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB WYKONANIA KONTRAKTU
1. Generalny Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Kontraktu zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót,
zasadami Sztuki Budowlanej oraz zaleceniami Inżyniera Kontraktu zgodnymi z Dokumentacją projektową.
2. W szczególności Generalny Wykonawca zobowiązany jest:
1) uzgodnić w terminie 7 dni od dnia zawarcia Kontraktu termin pierwszego spotkania roboczego z
Zamawiającym;
2) do upływu terminu wskazanego w pkt 1:
a) dokonać szczegółowej wizji lokalnej na Nieruchomości,
b) przedstawić Harmonogram rzeczowo – finansowy celem jego uzgodnienia z Inżynierem
Kontraktu,
c) przedstawić dokumenty potwierdzające ubezpieczenie Generalnego Wykonawcy, o których
mowa w § 18 ust. 1 Kontraktu;
3) niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy (teren budowy zostanie przekazany w terminie 5 dni
od zawarcia Kontraktu):
a) zapoznać się, na podstawie dokumentów przekazanych przez Zamawiającego i sprawdzić w
terenie, warunki wykonania Przedmiotu Kontraktu, w tym w szczególności dotyczące
geologii, położenie sieci infrastruktury technicznej i urządzeń uzbrojenia terenu oraz
wszelkich innych instalacji i urządzeń podziemnych i innych obiektów znajdujących się na
terenie budowy, a także, w miarę możliwości, poza terenem budowy – w przypadku
możliwości zaistnienia kolizji i konieczności ich przebudowy lub przeniesienia poza teren
budowy, w związku z prowadzonymi Robotami budowlanymi,
b) wykonać prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykonać i utrzymywać (przez cały
okres trwania budowy) ogrodzenie terenu budowy, wykonać roboty tymczasowe, które są
potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, urządzić i wyposażyć zaplecze
budowy; prowadzenie przez cały okres budowy elektronicznej ewidencji wszystkich osób
wchodzących na plac budowy poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu kontroli
dostępu na wejściu na teren budowy, wyposażonego między innymi w czytniki kart oraz
bramki obrotowe,
Przetarg nieograniczony na Realizację I etapu inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz.
739)”. Numer sprawy: PN/13/201
Strona

8 z 30

c) doprowadzić na teren budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokryć koszty opłat przyłączeniowych i poboru mediów przez cały okres
wykonywania robót (na podstawie podliczników zamontowanych na swój koszt,
d) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp.- na własny koszt, po uzyskaniu zezwoleń od
właściwych organów i urzędów, oraz opracowaniu na własny koszt projektu ruchu
zastępczego,
e) oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty budowlane
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako
miejsca pracy, które mogą stanowić część terenu budowy,
f) umieścić tablice informacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami,
g) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, oraz
ochronę drzewostanu nie podlegającego wycince;
4) W terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
akceptacji plan zapewnienia jakości robót budowlanych, określający co najmniej następujące elementy:
- zakres robót - ogólny opis,
- certyfikacja (ISO lub inna - w takim przypadku należy podać stosowane metody),
- schemat organizacyjny Wykonawcy - podział zadań i odpowiedzialności przy: zakupach i dostawach
materiałów, nadzorze nad robotami na budowie, nadzorze nad niezgodnościami,
bezpieczeństwie przy wykonywaniu robót,
- kontrola obiegu korespondencji,
- zapewnienie zgodności z wymaganiami ochrony środowiska,
- gospodarowanie materiałami i urządzeniami dostarczanymi na teren budowy,
- gospodarka odpadami,
- plan testów i sprawdzeń,
- wykaz proponowanych Podwykonawców wraz z zakresem powierzonych im robót, przy czym
przedstawienie wykazu nie stanowi przedstawienia umowy z Podwykonawcą w rozumieniu art.
6471 § 2 Kodeksu cywilnego,
- kalibracja urządzeń,
- dopuszczenie materiałów i urządzeń do stosowania na terenie budowy
- plan szkoleń.
5) uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu spotkaniach w celu
omówienia spraw związanych z realizacją Przedmiotu Kontraktu;
6) uzyskać wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia;
7) rozwiązać wszelkie kolizje;
8) uzgodnić odstępstwa od obowiązujących przepisów, jeśli konieczne;
9) zbilansować potrzeby w zakresie ciepła, wody, ścieków, energii elektrycznej i dokonać niezbędnych
korekt technicznych warunków przyłączenia – jeśli konieczne;
10) ustanowić kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz przedłożyć Zamawiającemu
wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy;
11) przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy
Zamawiającemu, Inżynierowi Kontraktu, nadzorowi autorskiemu, pracownikom organów
państwowych celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej
przepisami;
12) stosować i używać materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie:
a) oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE
uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymogami podstawowymi,
Przetarg nieograniczony na Realizację I etapu inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz.
739)”. Numer sprawy: PN/13/201
Strona

9 z 30

b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej,
c) dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację
zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,
d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną a
zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,
e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym;
13) zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy wraz z zapleczem
budowy, pomieszczeniami kierownictwa i nadzoru budowy, trwale ogrodzić i zapewnić ochronę
placu budowy przez koncesjonowany podmiot, ponosić koszty zużycia wody, zrzutu ścieków,
kosztów energii i ogrzewania dla potrzeb realizacji Inwestycji;
14) zapewnić tymczasowe zasilanie placu budowy w niezbędne media tj. przede wszystkim wykonać i
utrzymywać przez cały okres realizacji Robót budowlanych, przyłącza wod-kan i energii
elektrycznej.
15) utrzymywać plac budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne
materiały, odpady, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne;
16) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, albowiem
Generalny Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 3 pkt. 22
ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 ze zmianami) i ustawą z
27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami) ma
obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji Przedmiotu Kontraktu odpadów oraz
w razie potrzeby zgłosić informacji o wytwarzanych odpadach do Urzędu Miejskiego Wolsztyna
oraz Zamawiającego;
17) prowadzić Roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności
zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
a. sporządzić, przed rozpoczęciem robót budowlanych, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w tym w szczególności przepisami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U., Nr 120, poz. 1126 ze zm.), oraz niezwłocznie przekazać 1 egzemplarz tego planu
Zamawiającemu;
b.zapewnić obsługę geotechniczną i stałą obsługę geodezyjną, w tym m.in.:
a) wyznaczyć lokalizację współrzędnych punktów głównych tras oraz reperów,
b) sprawdzić pas drogowy, tyczenie,
c) wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu w 3
egzemplarzach dla każdej branży oddzielnie, z tym, że w branży drogowej wymagane
jest by pomiar powykonawczy przedstawić na całych sekcjach mapy zasadniczej w
formacie A1;
23) natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Generalnego Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych;
24) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami/sieciami, prowadzić roboty budowlane bez
użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności;
25) po zakończeniu Robót budowlanych zdemontować obiekty tymczasowe
i
uporządkować Nieruchomość;
27) utrzymywać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulice publiczne, a w
przypadku zabrudzenia ulic przez Generalnego Wykonawcę lub jego Podwykonawców, zostanie
on obciążony kosztami ich sprzątania;
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28) chronić drzewostan istniejący na terenie Nieruchomości;
29) opracować i zatwierdzić projekt obsługi komunikacyjnej budowy – jeśli konieczny;
32) opracować Projekty Powykonawcze i przekazać je Zamawiającemu w 2 egzemplarzach;
33) uczestniczyć w przeglądach i odbiorach: częściowych i końcowym Inwestycji przez służby
zewnętrzne, tj. przez Nadzór Budowlany, Straż Pożarną, PIP, Sanepid ;
34) wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory, w tym m.in.:
a) roboty budowlane:
- pomiar substancji szkodliwych,
- pomiar drożności przewodów wentylacyjnych
g.2.b)
roboty elektryczne:
- pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń,
- pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych,
- pomiar ochrony przeciwporażeniowej,
- sprawdzenie działania instalacji p.poż.
g.2.c) roboty instalacji sanitarnych:
- próby ciśnieniowe instalacji wody (na zimno i na gorąco),
- badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody,
- próby szczelności kanalizacji sanitarnej,
- pomiar skuteczności wentylacji i pomiaru hałasu;
35) skompletować i przekazać Zamawiającemu: Operat kolaudacyjny - dokumentację
powykonawczą.
4. Każda zmiana technologii wykonania Robót budowlanych, lub odstępstwo od Projektu Budowlanego
- z inicjatywy Generalnego Wykonawcy, wymaga pozytywnego zaopiniowania przez Inżyniera
Kontraktu i akceptacji Zamawiającego, z tym że koszt wprowadzenia zmiany obciąża Generalnego
Wykonawcę.
5. Generalny Wykonawca przy wykonywaniu Kontraktu zobowiązany jest dochować staranności
wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
6. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu Kontraktu zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami oraz celem Kontraktu.
7. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy
pomocy których realizuje Przedmiot Kontraktu.
8. Po zakończeniu Robót budowlanych, Generalny Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie
urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały teren budowy i jego otoczenie w stanie
czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.
9. Zamawiający udzieli Generalnemu Wykonawcy, na jego pisemny wniosek odpowiednich
pełnomocnictw w celu realizacji Przedmiotu Kontraktu.
10. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Generalnym Wykonawcą przy wykonywaniu
Kontraktu.
11. Zamawiający zapewnia koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją Inwestycji poprzez Inżyniera
Kontraktu oraz nadzór autorski
12. Inżynier Kontraktu jest upoważniony w szczególności do weryfikacji gotowości do odbioru
Przedmiotu Kontraktu i jego poszczególnych Faz oraz potwierdzania stanu zaawansowania prac/robót,
a także do zgłaszania uwag, zastrzeżeń, weryfikacji Raportów z postępu prac/robót, weryfikacji
rozliczeń Generalnego Wykonawcy, opiniowania wniosków Generalnego Wykonawcy kierowanych do
Zamawiającego.
1.13. Wszelka korespondencja kierowana przez Generalnego Wykonawcę do Zamawiającego dotycząca
realizacji Przedmiotu Kontraktu, musi być kierowana do wiadomości Inżyniera Kontraktu, a wszelkie
wnioski Generalnego Wykonawcy kierowane do Zamawiającego, w sprawie akceptacji rozwiązań,
ewentualnych zmian wykonawczych, realizacji prac itp. podlegają wcześniejszemu zaopiniowaniu przez
Inżyniera Kontraktu.
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1.14. Procedury jakościowe i kontrolne.
1.15. Generalny Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Kontraktu z materiałów zakupionych
przez siebie. Materiały i urządzenia powinny być nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami
prawa, będą przechowywane na terenie budowy i udostępniane Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu
na każde żądanie, a po zrealizowaniu Przedmiotu Kontraktu, przekazane Zamawiającemu. W przypadku
wbudowania materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, jeżeli Generalny Wykonawca użytkował
materiały niezgodnie z instrukcją użytkowania lub spowodował uszkodzenie mechaniczne tych
materiałów, odpowiedzialność z tytułu ich jakości przechodzi na Generalnego Wykonawcę;
1.16. Generalny Wykonawca każdorazowo w momencie dostawy na plac budowy i przed wbudowaniem
zobowiązany jest do dostarczenia do zespołu Inżyniera Kontraktu kompletu obowiązujących
dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacje techniczne. Wszystkie wbudowane materiały,
montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie
w Polsce i posiadać aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty
zgodności potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe.
Proponowane przez Generalnego Wykonawcę materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania i
wykorzystania przy realizacji robót muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych (STWiORB), dokumentacją projektową i Kontraktem. Podczas realizacji Projektu nie
dopuszczalna jest sytuacja, w której Generalny Wykonawca dostarczy na plac budowy materiał nie
odpowiadający wymaganiom i zakwestionowany przez zespół Inżyniera Kontraktu. Dla materiałów i
urządzeń kluczowych dla realizacji zadania inwestycyjnego Generalny Wykonawca ma obowiązek
dostarczenia i przekazania niezbędnych próbek materiałowych i wzorów zespołowi Inżyniera Kontraktu
(dotyczy to również przypadku materiałów zgodnych z dokumentacją wykonawczą) przed ich akceptacją,
tj. w momencie zgłoszenia wszczęcia procedury akceptacji materiału i urządzeń.
1.17. Jeżeli Zamawiający/Inżynier Kontraktu zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub
wykonanych robót, to Generalny Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania;
1.18. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przechowywania Raportów robót:
1)
Dziennik robót,
2)
Raporty tygodniowe GW,
3)
Raporty miesięczne GW.
1.19. Dzienniki robót przygotowywane są przez Generalnego Wykonawcę. Dokument przekazywany
będzie IK na koniec dnia raportowanego. W skład Dziennika robót wchodzą między innymi następujące
tematy:
1) Pogoda w dzień raportowania.
2) Liczba kadry/ pracowników.
3) Lista maszyn.
4)Lista podwykonawców z opisem wykonywanych robót.
1.20. Raport tygodniowy GW przygotowywany jest w cyklu tygodniowym i przekazywany zgodnie ze
przyjętą strukturą komunikacyjną, w każdy poniedziałek do godziny 08:00. W skład Raportu
Tygodniowego Wykonawcy wchodzą między innymi następujące rozdziały:
1) Część Ogólna.
2) Rodzaj i zakres wykonanych prac.
3) Postęp prac w stosunku do harmonogramu robót.
4) Planowane prace do wykonania.
5) Podsumowanie.
6) Kopie stron Dziennika Budowy dotyczące okresu raportowanego.
1.21. Raport miesięczny GW przygotowywany jest w cyklu miesięcznym i przekazywany do ostatniego
dnia roboczego miesiąca objętym raportowaniem. Raport przedstawiany jest zgodnie ze przyjętą
strukturą komunikacyjną. Raport powinien zawierać wszystkie dokumenty, wyliczenia i opisy niezbędne
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do ustalenia zakresu robót wykonanych w miesiącu, którego Raport dotyczy. W szczególności Raport
będzie zawierał:
1) propozycję protokołu zaawansowania robót,
2) dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan zaawansowania prac,
3) dla każdej głównej pozycji Tabeli Kosztów Budowy: nazwę producenta, miejsce wyrobu, procent
zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty wysyłki i dostarczenia na teren budowy,
4) szczegółowe informacje o liczbie osób w każdej grupie personelu Wykonawcy i Podwykonawców
oraz o liczbie sprzętu wykonawcy każdego typu na terenie budowy,
5) porównanie faktycznego wykonania i planowanego postępu prac w odniesieniu do
Harmonogramu robót,
6) jeżeli w danym miesiącu Kalendarzowym został wykonany którykolwiek z Kamieni Milowych informację o terminie jego wykonania.
1.22. Każdy Raport miesięczny GW podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu w terminie 3 dni od
dnia jego otrzymania a zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu miesięczny Raport z postępu prac/robót
stanowi podstawę do wystawienia przez Generalnego Wykonawcę faktury.
1.23. Narady koordynacyjne Budowy.
1.24. Narady Budowy organizuje IK jeden raz w tygodniu. Generalny Wykonawca zobowiązany jest
przesłać agendę tematów na 2 dni przed naradą. Minimalna agenda spotkania:
1) Organizacja.
2) Sprawy kontraktowe.
3) Zagadnienia projektowe.
4) Informacje od Inwestora.
5) Sprawozdanie z postępu robót.
5) Plan robót na najbliższy tydzień.
6) Sprawy urzędowe.
7) Ryzyka.
8) Płatności.
9) BHP.
10) Wnioski.
11) Sprawy inne.
1.25. W naradzie Budowy uczestniczą obowiązkowo: Kierownik budowy. Kierownicy robót, Inspektorzy
Nadzoru, Kierownik Projektu Inżyniera Kontraktu, Kierownik Kontraktu GW.
1.26. Przebieg narad jest protokołowany przez Inżyniera Kontraktu. Protokoły w formie edytowalnej
wraz ze skanem listy obecności są rozsyłane drogą elektroniczną zgodnie ze przyjętą strukturą
komunikacyjną. W Protokole zostają zapisane uzgodnienia podjęte podczas Narady oraz inne ważne
informacje i wnioski. Wszystkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące protokołu powinny być skierowane do
Protokolanta w ciągu 24 godzin od chwili jego rozdystrybuowania. Brak reakcji w tym czasie oznacza, że
treść protokołu jest prawidłowa i zrozumiała dla wszystkich odbiorców. Protokolant uwzględnia uwagi i
zastrzeżenia nie budzące jego wątpliwości. W innym przypadku uwagi i zastrzeżenia rozpatrywane są
jako pierwszy punkt agendy następnej Narady.
1.27. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek uzyskania wszelkich zgód, akceptacji i uzgodnień
wymaganych do prowadzenia jakichkolwiek prac czy to podziemnych czy naziemnych a wychodzących
poza granice działki Zamawiającego. Powyższe odnosi się również do prac prowadzonych w obrębie
działki, a z jakichkolwiek względów wymagających akceptacji, uzgodnień bądź pozwoleń stron trzecich.
1.28. Wszelkie spory pomiędzy Stronami dotyczące wykonania Przedmiotu Kontraktu pozostają bez
wpływu na obowiązki Generalnego Wykonawcy dotyczące wykonania Obiektu oraz termin realizacji
Kontraktu. Oznacza to, że w razie wystąpienia sporu, Generalny Wykonawca zobowiązany jest
wykonywać roboty zgodnie z pisemnym poleceniem Zamawiającego zaopiniowanym przez Inżyniera
Kontraktu pod rygorem przekroczenia terminu realizacji i naliczeniem kar umownych z nim związanych,
jeśli Generalny Wykonawca wstrzymuje roboty do czasu rozstrzygnięcia sporu. W razie sporu Strony
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spiszą protokół rozbieżności, prezentujący szczegółowo odmienne stanowiska, który stanowi podstawę
do rozstrzygnięcia sporu, niezależnie od toku wykonywania Kontraktu przez Generalnego Wykonawcę.

1.

2.

3.
4.

§9
PRAWA AUTORSKIE
Ustępy 2 - 14 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli w ramach realizacji Kontraktu
Generalny Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu utworów w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90,
poz. 631 ze zm.), a zarazem do tych utworów nie ma zastosowania § 10 Umowy.
Generalny Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do
wszelkich takich utworów objętych przedmiotem Umowy (z zastrzeżeniem §8 Umowy), wyłączne
prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne
prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 4 lub też - najpóźniej w
dniu wydania utworów Zamawiającemu – prawa te będą Generalnemu Wykonawcy przysługiwały.
Generalny Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą niczym i przez
nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw
majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Generalny Wykonawca
gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria,
wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.:
Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą
stanowiły wyłączną własność Generalnego Wykonawcy.
Generalny Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń
osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
Generalny Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych
przedmiotem Kontraktu na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub
ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci
komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet,
na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia
egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;
2) wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników,
na których utwory utrwalono, do obrotu bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w
postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu
drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny) przez
rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą
sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy
utworów albo ich elementów;
3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych,
w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych
zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i
intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści
korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do
pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką,
włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;
4) wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań,
w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp.,
a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania
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opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego
przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);
5) tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i
przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;
6) wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania i
realizacji innych obiektów.
5. Autorskie prawa majątkowe do utworów, jako całości oraz ich elementów, przechodzą na
Zamawiającego z chwilą ustalenia utworów (przy czym w razie wątpliwości utwory uważa się za
ustalone najpóźniej z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony). Z tą
samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności egzemplarzy nośników, na których
utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu.
6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z utworów na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności
egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono jest objęte kwotą wynagrodzenia za wykonanie
całego Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych
praw i własności nośników nie przysługuje Generalnemu Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.
7. Generalny Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z
roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione
przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do
odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń
osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania
sądowego.
8. Generalny Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub
aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a
także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w
ust. 4 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania
w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym, Generalny Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie
przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym
zakresie. Generalny Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez
Zamawiającego z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych
opracowań.
9. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach eksploatacji prawo
do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach
związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również
opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.
10. Generalny Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
11. Generalny Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego
przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, w
tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
12. Generalny Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec
Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że twórca
wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego
publicznego udostępnienia utworów.
13. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z
Kontraktu na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu
Kontraktu, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania
dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Generalnego
Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.
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14. Postanowienia ust. 2 - 14 niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w zakresie
uprawnień Zamawiającego wobec dostarczonej przez Generalnego Wykonawcę dokumentacji, która
nie jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

1.

2.

3.
4.

§ 10
LICENCJA
W odniesieniu do utworów wyszczególnionych w treści Dokumentacji projektowej, jako „Utwory
licencjonowane” Wykonawca udziela Zamawiającemu, bez ograniczenia, co do zakresu i terytorium,
niewyłącznej licencji na korzystanie z nich. Postanowienia te nie dotyczą utworów stworzonych
specjalnie dla Zamawiającego, o których stanowi paragraf poprzedni (np. unikalnego projektu) lecz
utworów oferowanych przez Wykonawcę także osobom trzecim (np. podręcznika obsługi, kolejnej
kopii projektu maszyny produkowanej w większej ilości egzemplarzy).
Licencja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na czas nieoznaczony. Każda ze Stron może
wypowiedzieć licencję z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworów w
zakresie uzyskanej przez Zamawiającego licencji.
W odniesieniu do licencji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio postanowienia §7 ust. 2 14, w szczególności co do pól eksploatacji oraz oświadczeń i obowiązków Wykonawcy.

§ 11
WARUNKI REALIZACJI PRAC/ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW I DALSZYCH
PODWYKONAWCÓW
1. Dopuszczalne jest, za zgodą Zamawiającego, dalsze powierzenie wykonania części Przedmiotu
Kontraktu w zakresie Robót budowlanych przy łącznym spełnieniu warunków określonych w
niniejszym paragrafie, tj:
1) W przypadku, w którym Generalny Wykonawca korzysta z w wykonaniu umowy
Podwykonawców, na zasoby których powoływał się celem wykazania spełnienia warunków w
postępowaniu, zastosowanie znajduje przepis art. 36b ust 2 ustawy o treści:
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, i proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.
2) Roboty budowlane zostaną wykonane przez Podwykonawcę Generalnego Wykonawcy, uprzednio
pozytywnie zaopiniowanego przez Inżyniera Kontraktu i zaakceptowanego przez Zamawiającego,
którego Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji na piśmie lub w
systemie elektronicznym DCS;
3) do pisma o którym mowa w pkt 2 dołączone zostaną jako załączniki projekt umowy z
Podwykonawcą wraz ze zgodą Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o treści wskazanej w
ww. projekcie umowy; warunek ten dotyczy również dalszych Podwykonawców.
4) pismo, o którym mowa w pkt 2 wraz z załącznikami podlega wcześniejszej weryfikacji Inżyniera
Kontraktu. Generalny Wykonawca przekaże Zamawiającemu w/w pismo wraz z załącznikami za
potwierdzeniem odbioru;
5) jeżeli Zamawiający w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od przedstawienia mu przez
Generalnego Wykonawcę pisma, o którym mowa w pkt 2 wraz załącznikami określonymi w pkt 3,
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, dotyczących w szczególności spełnienia wymagań
SIWZ oraz terminu zapłaty Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom, uważa się, że wyraził
zgodę na Podwykonawcę/Podwykonawców/dalszych Podwykonawców;
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6) Generalny Wykonawca zobowiązuje się informować pisemnie Zamawiającego i Inżyniera
Kontraktu o wszelkich zmianach (osobowych) Podwykonawcy Projektanta;
7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Generalnemu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.
8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
9) Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności jeżeli jej treść nie odpowiada uprzednio
przedstawionemu projektowi umowy. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w ww. terminie, uważa
się za akceptacje umowy przez Zamawiającego.
10) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Jeżeli termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. 7, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
11) Powyższe uregulowania stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
12) Generalny Wykonawca ma obowiązek żądać wyżej analogicznie opisanej procedury akceptacji
umów i projektów umów w umowie ze swoimi Podwykonawcami, w szczególności max 21 dniowego terminu zapłaty na rzecz dalszych Podwykonawców.
2. W celu wyrażenia zgody przez Zamawiającego na udział Podwykonawców (w tym również w kwestii
zmian osobowych u Podwykonawcy) do wykonania danej części Przedmiotu Kontraktu oraz
potwierdzenia zdolności Podwykonawcy/Podwykonawców do wykonania danej części Przedmiotu
Kontraktu, Generalny Wykonawca dołączy do projektu umowy/umów, o których mowa w ust.1 :
1) w zakresie Robót budowlanych wykaz robót wykonanych przez Podwykonawcę o zakresie
zgodnym z robotami jakie Generalny Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania
Podwykonawcy/Podwykonawcom, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
2) wykaz (listę) opisujący potencjał kadrowy Podwykonawcy/Podwykonawców wraz z
dokumentami potwierdzającymi wymagane prawem uprawnienia i przynależność do właściwej
Izby Samorządu Zawodowego, osób wskazanych przez Podwykonawcę/Podwykonawców,
niezbędne w zakresie części zamówienia, którą Generalny Wykonawca zamierza powierzyć
Podwykonawcy
i
odpowiadające
warunkom
postawionym
w
SIWZ
wobec
wyznaczonych/wyznaczonej osób/kadry, w Ofercie Generalnego Wykonawcy tj. kopie
uprawnień budowlanych oraz poświadczeń przynależności do samorządu zawodowego, które
uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
3. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Generalnego
Wykonawcy.
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4. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Przedmiotu Kontraktu przez
Podwykonawcę/Podwykonawców nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z jakichkolwiek jego
zobowiązań wynikających z Kontraktu.
5. Generalny Wykonawca będzie ponosił wobec Zamawiającego odpowiedzialność za działania i
zaniechania Podwykonawcy/Podwykonawców jak za działania własne na zasadach określonych w
Kontrakcie, a Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów, obciążeń, zobowiązań w
związku z zaangażowaniem przez Generalnego Wykonawcę Podwykonawcy/Podwykonawców.
6. Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego przekazywania Inżynierowi Kontraktu i
Zamawiającemu kopii faktury/faktur wystawionej/wystawionych Generalnemu Wykonawcy przez
Podwykonawcę/Podwykonawców, za wykonane przez niego elementy Przedmiotu Kontraktu, łącznie
z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z
przepisami prawa, potwierdzonego przez Generalnego Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
7. Generalny Wykonawca zlecając podwykonawcom jakiekolwiek prace wynikające z zakresu przedmiotu
Kontraktu, zobowiązany jest zagwarantować, iż łączna suma kaucji gwarancyjnych zatrzymanych przez
Generalnego Wykonawcę z wynagrodzeń podwykonawców w okresie realizacji przedmiotu umowy
nie przekracza wartości większej niż ustalonej wartości przedmiotu umowy zabezpieczenia należytego
wykonania zobowiązań określonej w umowie z Generalnym Wykonawcą.
§ 12
ODBIÓR PRAC /USŁUG/ROBÓT BUDOWLANYCH
e..1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1)
odbiór techniczny - odbiór fragmentów robót objętych Kontraktem, dokonywany tylko z
powodów technicznych tj. robót zanikających i ulegających zakryciu, nie powodujący skutków
finansowych i nie stanowiący podstawy do wystawienia faktury za wykonanie części Przedmiotu
Kontraktu;
2)
odbiór końcowy – dotyczący zakończenia wszystkich robót budowlanych i prac równoznaczny z
zakończeniem fazy IV określonych w §7 ust. 5 pkt 5) Umowy .
e..2. Odbiór techniczny będzie dokonywany w formie protokołu odbioru technicznego uzgodnionego
pomiędzy Kierownikiem Budowy a inspektorem nadzoru.
1)
odbiór techniczny powinien zostać rozpoczęty w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia
przez Kierownika Budowy, wpisem do dziennika budowy, wykonania tych fragmentów robót
budowlanych i ich przygotowania do odbioru technicznego, potwierdzonego przez inspektora nadzoru;
2)
w przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do odbioru technicznego w terminie wskazanym w
pkt 1 (lub innym uzgodnionym przez Strony), druga Strona może dokonać odbioru technicznego
jednostronnie. W wypadku gdy nieprzystąpienie Strony nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych i
wniosła ona o wyznaczenie innego terminu, Strony są obowiązane uzgodnić nowy termin. W wypadku
ponownego niestawiennictwa Strony, bez względu na przyczynę, druga Strona może dokonać odbioru
technicznego jednostronnie;
3)
jeżeli wynika to z charakteru rodzaju Robót budowlanych, podlegającego odbiorowi
technicznemu, bądź też na żądanie Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, Generalny Wykonawca ma
obowiązek dołączyć do protokołu odbioru technicznego odpowiednią dokumentację uzgodnioną z
inspektorem nadzoru.
3. Odbiór końcowy:
1)
Generalny Wykonawca przeprowadza próby końcowe, sprawdzenia lub rozruchy technologii
leżące po stronie Generalnego Wykonawcy przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w
Kontrakcie. O terminach ich przeprowadzania Generalny Wykonawca zawiadamia Inżyniera Kontraktu
wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do
dokonania prób, rozruchów dotyczących Generalnego Wykonawcy;
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2)
Generalny Wykonawca (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) powiadamia Powiatowego
Inspektora Sanitarnego oraz Państwową Straż Pożarną o ukończeniu robót i zamiarze przystąpienia do
użytkowania obiektu. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego usuwania
nieprawidłowości ujawnionych w trakcie odbiorów.
3)
Po dokonaniu pozytywnych odbiorów przez organy wymienione w p. 2) Generalny Wykonawca
(zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) występuje do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
(PINB) o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
4)
Po dokonaniu przez PINB pozytywnej kontroli obiektu oraz po wykonaniu wszystkich
przewidzianych umową robót, przeglądów, badań, prób, rozruchów, sprawdzeń jak również
przygotowaniu kompletu dokumentów potrzebnych do dokonania odbioru końcowego Inwestycji, w
szczególności kompletnej dokumentacji powykonawczej, Generalny Wykonawca występuje do Inwestora
i Inżyniera Kontraktu z wnioskiem o dokonanie Odbioru Końcowego.
5)
Do wniosku o dokonanie Odbioru Końcowego Wykonawca Operat kolaudacyjny - dokumentację
powykonawczą, zawierający:
a)
oryginał dziennika budowy,
b)
protokoły wymaganych prób, testów Przedmiotu Kontraktu oraz zaświadczenia właściwych
organów, dotyczące odbiorów materiałów i urządzeń przez służby specjalistyczne w zakresie
wymaganym przez obowiązujące przepisy,
c)
wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji,
d)
dokumentację powykonawczą,
e)
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
f)
dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania w
budownictwie,
g)
oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania Przedmiotu Kontraktu z
Projektami Wykonawczymi i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i norami;
h)
oświadczenie Podwykonawców (jeżeli wystąpią) o otrzymaniu od Generalnego
Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi/roboty,
6)
odbiór końcowy winien być przygotowany przez Generalnego Wykonawcę z należytą
starannością. Zamawiający w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go
w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru wraz z
kompletnym wnioskiem Generalnego Wykonawcy. Jeżeli roboty nie zostały zakończone lub wniosek
Generalnego Wykonawcy, o którym mowa w pkt 4 - 5 nie jest kompletny, Inżynier Kontraktu stwierdza,
że Generalny Wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru, a Zamawiający wyznacza datę odbioru
końcowego po zakończeniu robót lub uzupełnieniu dokumentów. O wyznaczeniu terminu odbioru
końcowego Zamawiający zawiadamia Inżyniera Kontraktu, który powiadamia o tym terminie wszystkich
uczestników odbioru końcowego;
7)
jeżeli Zamawiający nie wyznaczy daty odbioru końcowego i nie rozpocznie go w terminie 14 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości odbioru, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, Generalny Wykonawca dokona odbioru
samodzielnie, chyba że Inżynier Kontraktu stwierdził, że Generalny Wykonawca nie osiągnął gotowości
do odbioru końcowego;
8)
jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru końcowego Generalny Wykonawca
nie weźmie udziału w tym odbiorze, Zamawiający dokona odbioru końcowego przez powołaną do tego
komisję w dniu przewidzianym do przeprowadzenia odbioru końcowego;
9)
odbiór końcowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie wykonania w sposób prawidłowy
całości Przedmiotu Kontraktu. Komisję przeprowadzającą czynności odbioru końcowego (komisję
odbiorową) powołuje Zamawiający;
10)
w czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć:
a)
Przedstawiciel Zamawiającego,
b)
kierownik projektu Inżyniera Kontraktu,
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c)
kierownik kontraktu Generalnego Wykonawcy,
d)
kierownik budowy,
e)
kierownicy poszczególnych robót branżowych,
f)
inspektorzy nadzoru,
g)
inne osoby wyznaczone przez Strony Kontraktu i Inżyniera Kontraktu;
11)
nieobecność powołanych do komisji odbiorowej uczestników w czynnościach odbioru nie
wstrzymuje czynności odbioru końcowego;
12)
Strony Kontraktu postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w
tej dacie wad;
13)
Zamawiający odmówi odbioru końcowego, jeżeli nie został wykonany cały Przedmiot Kontraktu
lub dotknięty jest wadą uniemożliwiającą jego użytkowanie zgodnie z Kontraktem;
14)
w razie odebrania Przedmiotu Kontraktu z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze
wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi, Zamawiający podpisuje Przejściowy protokół odbioru z
zastrzeżeniami, w którym Zamawiający może:
a)
żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie
Generalnemu Wykonawcy odpowiedni termin,
b)
obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Generalny
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Generalny Wykonawca nie usunął wad
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne,
c)
odstąpić od Kontraktu, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Generalny
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Generalny Wykonawca nie usunął wad
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne;
15)
w przypadku gdy Generalny Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie,
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Generalnego
Wykonawcy;
16)
w wypadku usunięcia wad, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
Zamawiającego o ich usunięciu w terminie 2 Dni Roboczych;
17)
odbiór końcowy w razie braku wad nie będzie trwał dłużej niż 7 dni.
4. Zamawiający podpisze Protokół odbioru końcowego jeżeli usunięto wszystkie wady wskazane w
Przejściowym protokole odbioru z zastrzeżeniami, o których mowa w §12 ust. 3 pkt 14) Umowy oraz
Generalny Wykonawca uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
5. Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest tak zaplanować roboty i czynności odbiorowe opisane w
niniejszym paragrafie, aby do ostatniego dnia terminu realizacji przedmiotu Kontraktu możliwe było
podpisanie Protokołu odbioru końcowego.

§ 13
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie za wykonanie każdego z elementów realizacji Przedmiotu Kontraktu odbywać się będzie w
sposób następujący:
1.1. Do osiągnięcia zaawansowania finansowego na poziomie całości wynagrodzenia pomniejszonego
o 3 mln zł rozliczanie odbywać się będzie miesięcznymi fakturami częściowymi wystawianymi na
podstawie stanu zaawansowania, płatne na podstawie faktur przejściowych wystawianych jeden
raz w miesiącu odpowiednio do stanu zaawansowania robót w oparciu o zatwierdzone protokoły
zaawansowania robót przedstawione wraz z Raportem Miesięcznym GW zatwierdzonym przez
Inżyniera Kontraktu i Przedstawiciela Zamawiającego.
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1.2. W protokole zaawansowania robót Generalny Wykonawca wskaże procent zaawansowania robót
jako procent zakresu rzeczowego Robót budowlanych wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym w odniesieniu do pozycji obejmującej grupę Robót budowlanych wskazanych w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Następnie procent zaawansowania robót zostaje
przemnożony przez wartość Robót budowlanych z określonej pozycji Harmonogramu rzeczowo –
finansowego. Otrzymany iloczyn stanowi wartość wykonanych robót. Jeżeli w danym okresie
rozliczeniowym wykonano równolegle Roboty budowlane z różnych pozycji Harmonogramu
rzeczowo – finansowego, wartości wykonanych robót dodaje się. Otrzymana suma stanowi
wartość Robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, którą wpisuje się do faktury
przejściowej. Tak sporządzony protokół zaawansowania robót podlega weryfikacji i zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia jego otrzymania. Strony Kontraktu
zgodnie przyjmują, że takie zatwierdzone zestawienie służy do oszacowania przejściowych
płatności dla Generalnego Wykonawcy i nie stanowi w żadnym wypadku: przyjęcia,
potwierdzenia lub odbioru Robót budowlanych w rozumieniu Kontraktu. Do protokołu
zaawansowania robót Generalny Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
1) wartość Robót budowlanych narastająco od początku budowy aż do końca okresu
rozliczeniowego,
2) pomniejszenie o sumę kwot uprzednio zafakturowanych w danym Etapie.
1.3. W odniesieniu do płatności faktury końcowej Zamawiający zapłaci Generalnemu Wykonawcy
pozostałe 3 mln zł wynagrodzenia po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu i
podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, tj. po zakończeniu realizacji
Przedmiotu Kontraktu. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będą: protokół
odbioru końcowego, końcowy protokół zaawansowania robót, potwierdzenie przekazania
Operatu kolaudacyjnego - dokumentacji powykonawczej, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie i
ponadto:
g.2.c.6.1)w przypadku wykonywania Robót budowlanych przez Podwykonawcę/Podwykonawców
końcowe świadectwo wykonania robót zleconych Podwykonawcy/Podwykonawców, podpisane
przez Inżyniera Kontraktu i kierownika budowy Generalnego Wykonawcy z określeniem zakresu
prac wykonanych przez Podwykonawcę/ Podwykonawców i ich wartości;
g.2.c.6.2)kopia faktury końcowej wystawionej Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawcę/
Podwykonawców za wykonane roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego
dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego
przez Generalnego Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
g.2.c.6.3)oświadczenie Podwykonawcy/Podwykonawców o otrzymaniu od Generalnego
Wykonawcy wynagrodzenia za dotychczas wykonane roboty – zgodnie z treścią §11 Kontraktu.
1.4. Zapłata na podstawie faktur częściowych za realizowanie Przedmiotu Kontraktu nastąpi
wyłącznie po przedstawieniu niżej wymienionych dokumentów:
1) w przypadku wykonywania Robót budowlanych przez Podwykonawcę/Podwykonawców
świadectwo wykonania zakończonych elementów robót podpisane przez Inżyniera Kontraktu i
kierownika budowy Generalnego Wykonawcy z określeniem zakresu prac wykonanych przez
Podwykonawcę/Podwykonawców i ich wartości;
2) kopia faktury wystawionej Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawcę/ Podwykonawców
za wykonane roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o
dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Generalnego
Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
3) oświadczenie Podwykonawcy/Podwykonawców o otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy
wynagrodzenia za dotychczas wykonane elementy robót– zgodnie z treścią § 11 Kontraktu.
4) Niedołączenie oświadczeń lub dołączenie oświadczeń niezgodnych wymaganiami Kontraktu
powoduje odpowiednie przesunięcie terminu płatności danej faktury GW.
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1.5. W zakresie wynagrodzenia przysługującemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiający stosuje w odniesieniu do Generalnego Wykonawcy postanowienia art. 143c)
ustawy Prawo zamówień publicznych w okolicznościach w nim przewidzianych.
1.6. W razie stwierdzenia braku zapłaty na rzecz Podwykonawcy (mimo przedstawienia oświadczenia
Podwykonawcy o braku zaległości) z powodu sporu pomiędzy Generalnym Wykonawcą a
Podwykonawcą (dalszymi Podwykonawcami) i wystąpienia przez Podwykonawcę z żądaniem
zapłaty przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje uprawnienie do wstrzymania zapłaty
wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy do wysokości niezapłaconej kwoty Podwykonawcy i do
czasu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Podwykonawcami i GW (zapłata lub wyrok sądu/ugoda).
1A. Faktury częściowe za 2016 r. wyniosą 3 mln zł brutto.
1B. Faktura końcowa opiewać będzie na 3 mln zł brutto i zostanie zapłacona w I kwartale 2018 r.
2. Zapłata Wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy nastąpi przelewem, w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej przez Generalnego
Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Strony ustalają, że momentem spełnienia świadczenia przez Zamawiającego jest data przyjęcia przez
bank Zamawiającego polecenia przelewu dla Generalnego Wykonawcy.
§ 14
KARY UMOWNE
1.Generalny Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1)
za zwłokę w wykonaniu którejkolwiek z Faz II – III Przedmiotu Kontraktu – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia netto określonego w §7 ust. 1 Kontraktu - za każdy dzień zwłoki, liczony od
następnego dnia po upływie terminów wskazanych w § 6 ust. 4 pkt 1) – 3) Kontraktu.
2)
kwota odpowiadająca wysokości kar umownych wskazanych w ust.1 pkt 1), do czasu
zakończenia realizacji Przedmiotu Kontraktu, zostanie zatrzymana z wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy do czasu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu i:
a) w przypadku dotrzymania terminu końcowego realizacji Przedmiotu Kontraktu ustalonego w §
6 ust. 1 Kontraktu, pomimo zwłoki wskazanej w pkt. 1), Zamawiający odstąpi od naliczania
kar wskazanych z tego tytułu, i zwróci Generalnemu Wykonawcy wcześniej zatrzymaną kwotę
na poczet tych kar, bez odsetek,
b) w przypadku niedotrzymania terminu końcowego realizacji Przedmiotu Kontraktu ustalonego w
§ 6 ust. 1 Kontraktu, Zamawiający dokona naliczenia kar wskazanych z tego tytułu w
wysokości kwoty wcześniej zatrzymanej na poczet tych kar;
3) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Kontraktu, tj. zakończenia Fazy IV - za każdy dzień zwłoki,
liczony od następnego dnia po upływie terminów wskazanych w § 6 ust. 1 Kontraktu,
w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1
Kontraktu;
4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w
wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Kontraktu
- za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na
usunięcie wady;
5) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Generalnego
Wykonawcy lub odstąpienia przez Generalnego Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po
stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 7 ust. 1 Kontraktu;
6) za brak zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia,
Generalny Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia
całkowitego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia w zapłacie
wynagrodzenia;
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7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Generalny Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł. za każdy stwierdzony taki przypadek;
8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Generalny Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5 000 zł. za każdy stwierdzony taki przypadek;
9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Generalny Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł. za każdy stwierdzony taki przypadek.
2.Zamawiającemu, niezależnie od uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, za szkody poniesione
przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu
Kontraktu przez Generalnego Wykonawcę przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej
wysokości, na zasadach ogólnych.
3.Generalny Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

§ 15
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ORAZ SERWIS
Na Przedmiot Kontraktu Generalny, tj. wykonane Roboty budowlane wraz ze wszystkimi
zamontowanymi urządzeniami Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji. Jeżeli gwarancja
producenta będzie dłuższa, niż ….. miesięcy, Generalny Wykonawca przekaże dokumenty gwarancyjne
producenta również na okres dłuższy, niezależnie od pozostałych dokumentów gwarancyjnych
producentów.
Bieg terminów gwarancji wskazanych w ust. 1 rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze
końcowym Przedmiotu Kontraktu.
W okresie gwarancji Generalny Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki
powstałe na skutek wad w wykonaniu Przedmiotu Kontraktu, uniemożliwiające lub utrudniające
korzystanie z Obiektu i/lub jego ciągłą pracę.
Wskazane w ust. 3 wady, awarie/usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu za
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej przekazanej do siedziby Generalnego Wykonawcy.
Zgłoszenie zawierać będzie lokalizację (adres i nr pokoju), numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej,
datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis awarii/usterki i wady.
Generalny Wykonawca rozpocznie usuwanie zgłoszonych wad, awarii/usterek w terminie (czas
reakcji) w terminie 2 Dni Roboczych od zgłoszenia wad lub powstałych w ich wyniku awarii/usterek,
przy czym przez rozpoczęcie usuwania wad rozumie się przybycie na miejsce stwierdzenia wady lub
powstałych w jej wyniku awarii/usterek – specjalisty Generalnego Wykonawcy w zakresie danej wady.
Generalny Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i powstałe w jej wyniku awarie/usterki
niezwłocznie, w terminie technicznie uzasadnionym, uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym, niż
14 dni roboczych i zastosować na czas usuwania wady rozwiązania tymczasowe zapewniające
możliwość funkcjonowania Obiektu lub jego części.
Czynności w ramach gwarancji i rękojmi realizowane będą na Obiekcie/Nieruchomości w godzinach
pracy Zamawiającego, a w wyjątkowych sytuacjach także poza godzinami pracy.
Jeżeli w ramach gwarancji Generalny Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu
o czas, w którym wada była usuwana.
Generalny Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi również na roboty wykonywane przez
Podwykonawcę/Podwykonawców.
Strony Kontraktu potwierdzają, iż odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady Przedmiotu Kontraktu wynosi 5-lat począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego Przedmiotu Kontraktu przez Zamawiającego
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10. Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi, zostanie wykryta wada, wówczas Generalny Wykonawca
powinien niezwłocznie ją usunąć w terminie 14dni roboczych oraz powinien naprawić wszelką
wynikającą z niej faktycznie poniesioną przez Zamawiającego szkodę. Szkoda zostaje ustalona w
granicach rzeczywistej wartości bez utraconych korzyści.
11. W razie wykrycia wady w jakimkolwiek elemencie Przedmiotu Kontraktu, Zamawiający powinien
zawiadomić o tym Generalnego Wykonawcę (stwierdzając rodzaj wady) w sposób analogiczny do
zawiadomienia o wadzie przy gwarancji jakości.
12. Generalny Wykonawca powinien usunąć wadę, o której mowa w ust. 10 oraz wyrządzoną szkodę w
ciągu 14 (czternastu) Dni Roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia o wadzie. Jeżeli z uwagi na
rodzaj wady usunięcie jej nie jest technicznie możliwe w tym terminie, Generalny Wykonawca usunie
wadę w najszybszym możliwym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Jeżeli Generalny Wykonawca
nie przystąpi we właściwym terminie do usunięcia wady oraz naprawienia szkód wyrządzonych taką
wadą, wówczas Zamawiający może, po zawiadomieniu o tym Generalnego Wykonawcę, usunąć taką
wadę i naprawić wyrządzone szkody we własnym zakresie i na koszt Generalnego Wykonawcy.
Zamawiającemu będzie przysługiwać takie uprawnienie również w sytuacji, jeśli Generalny
Wykonawca rozpocznie usuwanie wady (wraz z wyrządzoną szkodą), lecz je bezzasadnie wstrzyma lub
też ich nie ukończy we właściwym terminie. Koszty usunięcia wady (wraz z wyrządzoną szkodą)
zostaną w takim przypadku zwrócone Zamawiającemu w całości przez Generalnego Wykonawcę w
terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania Zamawiającego w tej kwestii.
Każdorazowe żądanie naprawienia szkody musi zawierać uzasadnienie/ udowodnienie poniesionej
szkody (jej wysokość).

1.

2.
3.
4.

§ 16
ZMIANY KONTRAKTU
Zakazuje się istotnych zmian postanowień Kontraktu w stosunku do treści oferty Generalnego
Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy, chyba że
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do Kontraktu oraz określił
warunki takiej zmiany.
Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem zapisów ust. 1 podlega unieważnieniu.
Zmiana zapisów Kontraktu wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu.
Katalog zmian dopuszczalnych w niniejszej umowie i sposób ich wprowadzania opisano
szczegółowo w SIWZ Rozdz. XVI.

§ 17
NADZÓR NAD REALIZACJĄ KONTRAKTU
1. Koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją Przedmiotu Kontraktu w imieniu Zamawiającego
sprawować będzie Inżynier Kontraktu , tj. firma ………………………….. z siedzibą w ………….., zgodnie z
zawartą umową nr ………………… z dnia ……………….., w imieniu którego działa:
1) Kierownik projektu ……………………………..,
3) inspektor nadzoru robót budowlanych - …………………….,
4) inspektor nadzoru robót sanitarnych - ………………………..,
5) inspektor nadzoru robót elektrycznych - ………………………,
6) inspektor nadzoru robót drogowych - …………………………..,
2. Inżynier Kontraktu jest upoważniony w szczególności do weryfikacji gotowości do odbioru Przedmiotu
Kontraktu i jego poszczególnych Faz, a także do zgłaszania uwag, zastrzeżeń, opiniowania i weryfikacji
dokumentacji budowy i żądania jej uzupełnienia bądź zmiany.
2.1. W celu automatyzacji procesów decyzyjnych Inżynier Kontraktu zarządza systemem
Elektronicznego Obiegu Dokumentów (DMS), który stanowi integralną część struktury
komunikacyjnej i podejmowania decyzji, jednocześnie stanowiąc integralną część Dokumentacji
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Projektu. DMS jest dedykowany wszystkim uczestnikom biorącym udział przy realizacji inwestycji.
Wszystkie dokumenty cyrkulujące w DMS przygotowuje Inżynier Kontraktu w formie szablonów z
odpowiednio dopasowaną ścieżką odpowiedzialności uczestników.
2.2. W DMS każdy dokument wymagający opinii, zatwierdzenia lub innej decyzji automatycznie
cyrkuluje pośród odpowiedzialnych uczestników procesu, którzy poprzez internetowe formularze,
odpowiadające faktycznym dokumentom, przekazują swoje stanowiska i decyzje, dodają
załączniki i adnotacje.
2.3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania ww. DMS.
3. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Kontraktu będzie
………………………………….
4. Wykonawca skieruje do kierownictwa przedmiotu zamówienia osoby pełniące funkcje z kwalifikacjami
niżej wymienionymi:
4.1. d do pełnienia funkcji Kierownika kontraktu Wykonawca przewiduje osobę dysponującą
doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu (Lidera Zespołu Wykonawcy) przez cały
okres kontraktu, włącznie z procedurą odbiorową w zadaniu inwestycyjnym polegającym na
budowie budynku o wartości pow. 15 mln zł. netto.
4.2. do pełnienia funkcji Kierownika budowy Wykonawca przewiduje osobę dysponującą co najmniej
5 – letnim okresem doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy budynku szpitala o
kubaturze nie mniejszej niż 15 tys. m 3, w którym wykonano blok operacyjny z co najmniej
dwiema salami operacyjnymi; posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; pięcioletni okres doświadczenia zawodowego będzie
liczony od daty uzyskania uprawnień,
4.3. do pełnienia funkcji Kierownika robót w specjalności instalacyjnej do kierowania robotami w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Wykonawca przewiduje
osobę dysponującą co najmniej 5 – letnim okresem doświadczenia zawodowego w pełnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; posiadanie uprawnień do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów; pięcioletni okres doświadczenia zawodowego będzie liczony od daty uzyskania
uprawnień,
4.4. do pełnienia funkcji Kierownika robót w specjalności instalacyjnej do kierowania robotami w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych Wykonawca przewiduje osobę dysponującą co najmniej 5 – letnim okresem
doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
Posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; pięcioletni
okres doświadczenia zawodowego będzie liczony od daty uzyskania uprawnień,
4.5. do pełnienia funkcji Kierownika robót w specjalności drogowej, Wykonawca przewiduje osobę
dysponującą co najmniej 5 – letnim okresem doświadczenia zawodowego w pełnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; Posiadanie uprawnień do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami w specjalności drogowej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; pięcioletni okres doświadczenia zawodowego
będzie liczony od daty uzyskania uprawnień
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5. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Kontraktu będą:
1)w zakresie całego Kontraktu – Kierownik Kontraktu Generalnego Wykonawcy
……………………………….
2)w zakresie realizacji Robot budowlanych:
a) Kierownik Budowy: ………………………………
b) kierownik robót sanitarnych ………………………
c) kierownik robót elektrycznych …………………………..
d) kierownik robót drogowych ………………………………………
6. Zmiany osób będących Przedstawicielem Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu lub Przedstawicielem
Generalnego Wykonawcy, będzie następowała poprzez doręczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Kontraktu i nie wymaga aneksu do Kontraktu.
7.
Generalny Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osób wskazanych w ust. 4
pod następującymi warunkami:
1) pisemne powiadomienie Zamawiającego na co 5 Dni Roboczych przed planowaną zmianą;
2) po uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu w kwestii proponowanej zmiany;
3) osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone dla osób w
obowiązki, której wstępuje na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8.
Zmiana osób wskazanych w ust. 4 może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
9.
Generalny Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wskazanych w ust.4 w
następujących przypadkach:
1) jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
2) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Kontraktu lub umowy zawartej przez
Generalnego Wykonawcę z taką osobą;
3) jeżeli jej zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Generalnego Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
10.
Zamawiający może zażądać w każdym czasie od Generalnego Wykonawcy zmiany osób
wskazanych w ust. 4, jeżeli uzna, że nie wykonują bądź nienależycie wykonują swoje obowiązki
wynikające z Kontraktu.
11.
W okresie wykonywania Przedmiotu Kontraktu Generalny Wykonawca może udzielić urlopu
osobom wskazanym w ust. 4, na następujących warunkach:
1) terminy
urlopów
zostaną
uprzednio
uzgodnione
i
zatwierdzone
przez
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu;
2) Generalny Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów tych osób oraz
zaproponować osoby ich zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem;
3) wszystkie osoby zastępujące, osoby wskazane w ust. 4, muszą być pozytywnie zaopiniowane
przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzone przez Zamawiającego, m.in. na podstawie
dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe/uprawnienia.
12.
Generalny Wykonawca zapewni zastępczy personel o wymaganych kwalifikacjach również na
czas zwolnień lekarskich personelu. Musi w tej kwestii otrzymać zgodę Zamawiającego, zgodnie z ust.8.
13.
Kierowniczy personel Wykonawcy wymieniony w ust. 5 będzie nadzorował Roboty w sposób
ciągły i osobiście oraz jest zobowiązany do zachowania pełnej dyspozycyjności w zakresie swoich
obowiązków wynikających z umowy, przy czym minimalny wymiar zaangażowania czasowego
bezpośrednio na budowie ustala się na:
1) Kierownik kontraktu w wymiarze 20 godzin tygodniowo,
2) Kierownik Budowy w wymiarze 40 godzin tygodniowo,
3) kierownik robót sanitarnych w wymiarze 25 godzin tygodniowo podczas realizacji robót
branżowych,
4) kierownik robót elektrycznych w wymiarze 25 godzin tygodniowo podczas realizacji robót
branżowych,
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5) kierownik robót drogowych w wymiarze 25 godzin tygodniowo podczas realizacji robót
branżowych.
§ 18
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE GENERALNEGO WYKONAWCY
1.i.1. W zakresie realizacji Robót budowlanych objętych Przedmiotem Kontraktu Generalny Wykonawca
zobowiązany jest:
1) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) związanej z
wykonywaną działalnością dla celów realizacji Przedmiotu Kontraktu - za szkody osobowe i
rzeczowe wyrządzone przy realizacji Kontraktu osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych,
na sumę gwarancyjną (na jedno i wszystkie zdarzenia) nie niższą niż 15 mln zł (piętnaście milionów
złotych), przy czym przedmiotowy, szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien zostać
uprzednio uzgodniony z Zamawiającym;
2) przedłożyć Zamawiającemu w terminie 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Kontraktu,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Generalnego Wykonawcę kopie/kopię
umów/umowy (polis/polisy) ubezpieczeniowych/ubezpieczeniowej, a w przypadku gdy okres
ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia Przedmiotu Kontraktu, zobowiązany jest
również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania
ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia (na poprzednich warunkach) - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt
Generalnego Wykonawcy albo potrącenia jej kosztów z bieżącego wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy lub do odstąpienia od Kontraktu (według wyboru Zamawiającego).
1.i.2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, o którym mowa w ust. 1 winno obejmować również
szkody wyrządzone przez Podwykonawcę/Podwykonawców.
1.i.3. Generalny Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć Obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z
mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności:
1) roboty objęte Przedmiotem Kontraktu,
2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,
4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.
1.i.4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 4 w zakresie tzw.
wszystkich ryzyk budowy, w szczególności w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku
pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie.
1.i.5. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia wymienionego w ust. 4, powinna odpowiadać:
1) dla Robót budowlanych objętych Przedmiotem Kontraktu oraz materiałów lub elementów i
urządzeń do wbudowania lub zamontowania - wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1
Kontraktu;
2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza,
wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy wartości niezbędnej do ich odtworzenia lub zastąpienia.
1.i.6. Generalny Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia
Obiektu w trakcie budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych, jednak nie później niż w dniu ich
rozpoczęcia, pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Generalnego
Wykonawcy albo potrącenia jej kosztów z bieżącego wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy lub do
odstąpienia od Kontraktu (według wyboru Zamawiającego) jak też wstrzymania prac do czasu
ubezpieczenia Obiektu w trakcie budowy z winy Generalnego Wykonawcy.
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1.i.7. Generalny Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w tym
paragrafie przez cały okres realizacji Przedmiotu Kontraktu, tj. do czasu dokonania przez
Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu.
1.i.8. Generalny Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu w zakresie umów (-y) , o
których mowa w ust. 1 i 2, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Generalnego Wykonawcę
kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż
następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez
Zamawiającego na koszt Generalnego Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje z tego tytułu prawo
potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 19
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU
1. Generalny Wykonawca wniósł łączne zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu z tytułu
wszystkich elementów z realizacji Przedmiotu Kontraktu w wysokości 10 % ceny całkowitej
(wynagrodzenia brutto) określonej w § 7 ust. 1 Kontraktu/ tj. w kwocie ………………….. zł , słownie:
………………………………………………………………..
2. Generalny Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu w formie
dopuszczonej przepisami art. 148 ust.1 ustawy Pzp: ………………………. w terminie przed zawarciem
umowy.
3. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, winny one:
1) być wystawione na kwotę stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
Przedmiotu Kontraktu wskazanego w ust 1, w imieniu własnym, nieodwołalne, i płatne na
pierwsze żądanie;
2) obowiązywać od dnia podpisania Kontraktu;
3) wskazywać jako beneficjenta Zamawiającego;
4) posiadać okres ważności na cały okres realizacji Kontraktu aż do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie Obiektu;
4. Zamawiający zwróci lub zwolni (w przypadku zabezpieczeń wniesionych w formie innej niż pieniężna)
Generalnemu Wykonawcy:
1) 70 % (siedemdziesiąt procent) kwoty wskazanej w ust. 1 w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia
wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. po
podpisaniu protokołu odbioru końcowego wraz z uzyskaniem o pozwoleniu na użytkowanie
Obiektu;
2) pozostałe 30 % (trzydzieści procent) kwoty wskazanej w ust. 1, zatrzymanej na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu
rękojmi.
5. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do skorzystania z zabezpieczenia, a w przypadku zmiany
formy zabezpieczenia, z zabezpieczenia zmienionego jeżeli – Generalny Wykonawca nie wykona lub
nienależycie wykona Kontrakt (przez co rozumie się m.in. nie usunięcie we właściwym terminie wad
oraz nie naprawienie wyrządzonej tym szkody lub nie przystąpienie do jej usuwania albo jeśli
Generalny Wykonawca nie dokona zwrotu kosztów usunięcia wady oraz nie naprawi wyrządzonej tym
szkody).
6. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do dokonania przelewu praw z zabezpieczenia należytego
wykonania Kontraktu oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady stwierdzone w okresie
gwarancji i rękojmi na rzecz banku kredytującego Inwestycję, za pisemnym powiadomieniem
Generalnego Wykonawcy.
7. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
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rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Generalnego
Wykonawcy.

1.

2.
3.

4.

5.

§ 20
ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU
Zamawiający może odstąpić od całości lub od części Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym:
1) jeżeli Generalny Wykonawca nie złoży w terminie harmonogramu rzeczowo – finansowego lub
kosztorysu wykonawczego zgodnych z wytycznymi określonymi w Kontrakcie lub odmówi
poprawienia ww. dokumentów według uwag Zamawiającego;
2) w razie zwłoki Generalnego Wykonawcy w wykonaniu zakresu opisanego w § 2-§ 5 Kontraktu,
przekraczającej 21 (dwadzieścia jeden) Dni Roboczych w stosunku do ustalonych zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym terminów wykonania robót objętych Kontraktem;
3) Generalny Wykonawca nie wykonuje zakresu rzeczowego Przedmiot Kontraktu mimo pisemnych
zastrzeżeń Zamawiającego tj. nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z
Kontraktu, czym narusza jej postanowienia i to pomimo bezskutecznego upływu 7 (siedmiu) Dni
Roboczych wyznaczonych przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu do zaprzestania naruszeń;
4) gdy Generalny Wykonawca zaniedbuje bądź przerywa roboty lub jakąkolwiek czynność zakresu
rzeczowego Przedmiot Kontraktu ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 Dni Roboczych;
5) Generalny Wykonawca nie kontynuuje jakiejkolwiek czynności zakresu rzeczowego Przedmiotu
Kontraktu mimo pisemnego wezwania Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu i to pomimo
bezskutecznego upływu 7 (siedmiu) Dni Roboczych wyznaczonych w tym celu przez
Zamawiającego;
6) jeżeli wobec Wykonawcy zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego
zgodnie z przepisami właściwymi w jurysdykcji, w ramach której znajduje się siedziba Wykonawcy;
Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Kontraktu Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do
30 Dni Roboczych od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1.
W razie odstąpienia od Kontraktu, Generalny Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inżyniera
Kontraktu sporządzi protokół zaawansowania robót na dzień odstąpienia w terminie 30 Dni Roboczych
od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu.
W sytuacjach określonych w ust.1, Generalnemu Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie
jedynie za roboty zrealizowane należycie do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w
protokole, o którym mowa w ust. 3.
Generalny Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości prawo Zamawiającego do odstąpienia
od realizacji Kontraktu i oświadcza, iż godzi się na to bez dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek
roszczeń od Zamawiającego z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) Strony Kontraktu określą stan wykonanych prac na dzień odstąpienia i ustalą sposób ich
rozliczenia;
2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, Zamawiający
może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Generalny Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części Kontraktu (art. 145 ustawy Pzp);
3) w każdym przypadku odstąpienia od Kontraktu, Zamawiający nabywa wszelkie prawa określone
Kontraktem do części Przedmiotu Kontraktu, która została odebrana przez Zamawiającemu do
dnia odstąpienia, i za którą Generalny Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

§ 21
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
4.i.1. Generalny Wykonawca wykonując postanowienia Kontraktu ma obowiązek ochrony informacji
niejawnych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
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4.i.2. Wykonanie Kontraktu może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę
służbową, w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.
z 2005r, Nr 196, poz. 1631 ze zmianami).
4.i.3. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający określi, jakie z informacji, do których dostęp uzyska
Generalny Wykonawca w czasie wykonywania obowiązków wynikających z Kontraktu, będą miały
charakter niejawny.
4.i.4. Generalny Wykonawca niezwłocznie przekażę Zamawiającemu wykaz osób, których udział w
wykonaniu Kontraktu może wiązać się z dostępem do informacji niejawnych.
4.i.5. Osoba upoważniona przez Zamawiającego może przeprowadzić zwykłe postępowanie sprawdzające
wobec osób wskazanych przez Generalnego Wykonawcę, w trybie art. 76 ust. 3 ustawy przywołanej w
ust. 2.
4.i.6. Generalny Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianach
dotyczących danych, o których mowa powyżej.
4.i.7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Generalnego Wykonawcę
obowiązku ochrony informacji niejawnych, osoby mające dostęp do informacji niejawnych mogą
podlegać odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 266 i art. 267 ustawy z 6 czerwca 1997 roku Kodeks
Karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zmianami).

2)
3)

§ 22
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Kontraktu rozstrzygane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Jeżeli jedno z postanowień Kontraktu jest lub okaże się nieważne nie narusza to ważności pozostałych
postanowień Kontraktu. Strony Kontraktu zobowiązują się nieważne postanowienie zastąpić
postanowieniem, które w sposób możliwie dokładny odpowiadać będzie nieważnemu postanowieniu.
3. Zmiany Kontraktu wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Kontraktu
podpisanego przez obie Strony.
4. Generalny Wykonawca może przenieść prawa, wynikające z Kontraktu w szczególności wierzytelność
o zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej
groźbie opóźnienia jakiejkolwiek czynności zakresu rzeczowego Przedmiotu Kontraktu, spowodowanej
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych w Kontrakcie, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
7. Kontrakt sporządzono w czterech (4 ) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje
Zamawiający, a 1 egz. Generalny Wykonawca.
4.i.8. Integralną część Kontraktu stanowią:
1)
Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
Załącznik nr 2 –Dokumentacja projektowa,
Załącznik nr 3 - Oferta Generalnego Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

GENERALNY WYKONAWCA:
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