
 

 

Część II do SIWZ 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

 

zawarta w Poznaniu w dniu […] roku pomiędzy: 

 

1) spółką Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, (61-441) Poznań, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000134012, 

posługującą się numerem NIP 778-10-16-062 oraz numerem REGON 630303454, reprezentowaną 

przez: 

[…] – […] 

[…] – […], 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

 

a  

 

2) […] z siedzibą w […], wpisaną do rejestru […] prowadzonego przez […] pod nr […], 

posługującą/posługującym się numerem NIP […], oraz numerem REGON […], 

reprezentowaną/reprezentowanym przez: 

[…] – […], 

zwaną/zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”. 

 

Zważywszy, że: 

1. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Usunięcie wad instalacji chłodzenia współpracującej z układem 

VRV w budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy 

ul. Za Bramką 1” (nr Postępowania: ZP/WCWI/2020/12). 

2. Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych oraz usług wskazanych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „OPZ”) (Część III do SIWZ). Zamówienie winno zostać 

zrealizowane w pełnym zakresie wynikającym z OPZ i na zasadach tam opisanych. 

3. Wykonawca w ofercie z dnia […] zobowiązał się wykonać ww. zamówienie zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”), 

4. Zamawiający rozstrzygnął ww. postępowanie i udzielił zamówienia publicznego Wykonawcy. 

Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”, zawierają 

niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści: 
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§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja robót budowlanych związanych z usunięciem wad instalacji 

chłodzenia współpracującej z układem VRV w budynku usługowo-biurowym z parkingiem 

podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1 obejmujących wykonanie robót 

wskazanych w OPZ w sposób uwzględniający wszystkie wytyczne i wymogi OPZ, który stanowi 

załącznik i integralną część Umowy (dalej jako „Roboty”). Na Roboty składają się: 

a) Wymiana i pasywacja dwóch wież chłodniczych, 

b) Naprawa nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych, 

c) Wywiezienie i utylizacja materiałów i urządzeń powstałych w toku robót 

2. Przedmiotem umowy jest także realizacja usług wskazanych w OPZ w sposób uwzględniający 

wszystkie wytyczne i wymogi OPZ, który stanowi załącznik i integralną część Umowy polegających 

dostawie środków chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody oraz sprawowanie opieki 

i kontroli nad jakością kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia z dwiema wieżami 

wyparnymi w okresie od zakończenia pasywacji do 30.10.2021 r. (dalej jako „Usługi”). Na usługi 

składają się: 

a) opracowanie programu uzdatniania i kondycjonowania wody technologicznej dla okresu 

chłodniczego po zakończeniu pasywacji wież, 

b) sprawowanie opieki i kontroli nad jakością uzdatnianej i kondycjonowanej wody w obiegach 

chłodzenia wież wyparnych, 

c) dostawa preparatów chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody chłodniczej. 

3. Roboty oraz Usługi nazywane są łącznie Przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w Umowie. 

Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, umiejętności i wiedzę pozwalającą na 

wykonanie przedmiotu Umowy oraz że zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie 

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz należytą starannością. 

 

§ 2. PRZEKAZANIE I WSPÓŁPRACA NA TERENIE BUDOWY 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren budowy w zakresie wynikającym z 

przedmiotu Umowy w zależności od okoliczności, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych 

od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest w powyższym terminie odebrać Teren 

budowy niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z uwzględnieniem istniejących 

uwarunkowań Terenu budowy, a w szczególności:  

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosować swoje zaplecze budowy (w tym 

ochronę mienia i dostęp do budowy osób trzecich, dostawę mediów oraz wszelkie sprawy 

organizacyjne związane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowań związanych z obecnym 

stanem Budynku. 

2) należy zwrócić uwagę na fakt, że budynek będzie obiektem czynnym. Wykonawca robót 

budowlach ma obowiązek realizować Zamówienie w taki sposób, by nie zakłócić 

funkcjonowania obiektu. W związku z powyższym wymagane jest opracowanie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego realizację robót budowlanych na 

czynnym obiekcie. 
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§ 3. POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, NARADY 

1. Wykonawca na żądania Zamawiającego lub z własnej inicjatywy będzie organizował regularne 

narady koordynacyjne (zwane dalej naradami) z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób. 

2. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą 

dostarczone wszystkim osobom zaproszonym i biorącym udział w naradach.  

3. Strony niniejszym wyznaczają następujące osoby do wzajemnych kontaktów w zakresie 

wykonywania Umowy: 

1) Przedstawiciel Zamawiającego: __________, nr tel. __________,+48, e-mail: __________, 

adres do korespondencji: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., ul. 28 

Czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań, 

2) Przedstawiciel Wykonawcy: […], nr tel. [..], e-mail: […], adres do korespondencji […], 

przy czym zmiana osób lub danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie i po spełnieniu przez 

Wykonawcę wszystkich określonych Umową wymagań, 

2) uzgodnienia rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych i materiałowych, 

3) akceptacji sporządzanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i powykonawczej, przed 

jej skierowaniem do realizacji na zasadach i w terminach wskazanych w Umowie,  

4) wskazania punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i celów socjalnych, 

5) ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego,  

6) dokonania odbioru wykonanych prac i robót na warunkach określonych w Umowie. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie  upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących 

robót dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnego 

pełnomocnictwa udzielonego przez  Zamawiającego i przekazanego Wykonawcy w terminie 7 dni 

od dnia zawarcia Umowy.  

 

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy zgodnie 

ze złożoną ofertą i z aktualnie obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym oraz 

uzgodnieniami wiążącymi Wykonawcę na mocy Umowy,  

2) zapewnienia bezpieczeństwa na Terenie budowy, prawidłowej organizacji pracy, 

zabezpieczenia Terenu budowy (w zakresie wynikającym z Umowy) przed wejściem osób 

nieuprawnionych,  

3) opracowania dokumentacji projektowej wskazanej w OPZ, opracowania oraz kompletnej 

dokumentacji powykonawczej: 3 (słownie: trzy) egzemplarze w wersji papierowej i 3 (słownie: 

trzy) egzemplarze w wersji elektronicznej oraz przekazania jej Zamawiającemu do przeglądu 

w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie sprawdzenia prawidłowości jej 

sporządzenia i kompletności, nie później niż na 3 (słownie: trzy) dni roboczych przed 

dokonaniem pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji Robót,  

mailto:wojceich.baraniak@wcwi.com.pl
mailto:wojceich.baraniak@wcwi.com.pl
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4) pisemnego zgłoszenia gotowości Robót do odbioru zgodnie z Umową,  

5) informowania inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:  

a) będzie zobowiązany na własny koszt do odkrycia robót lub wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego,  

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - na własny koszt naprawienia ich 

lub doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

6) utrzymania porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz ponoszenia 

kosztów wywozu odpadów,  

7) po zakończeniu prac i przed odbiorem końcowym Wykonawca na swój koszt i własnym 

staraniem zobowiązany jest uporządkować Teren budowy,  

8) zgłoszenia na piśmie gotowości Robót do odbioru końcowego oraz uczestniczenia 

w czynnościach odbiorowych i zapewnienia usunięcia stwierdzonych w nich wad,  

9) ponoszenia ewentualnych opłat i kar za naruszenie przez Wykonawcę, Podwykonawców 

lub ich personel, przepisów prawa w trakcie wykonywania Umowy,  

10) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,  

11) wykonania innych obowiązków wskazanych w OPZ, 

12) zgłaszania każdego podwykonawcy (dot. robót budowlanych, dostaw i usług), któremu 

zamierza powierzyć wykonanie choćby części robót, dostaw lub usług objętych Umową 

stosownie do wymogów Ustawy, Kodeksu cywilnego i postanowień Umowy pod rygorem kary 

umownej za brak odpowiedniego zgłoszenia w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące) za 

każdy stwierdzony przypadek. Zgłoszenie podwykonawcy:  

a) robót budowlanych winno zawierać zakres powierzanych podwykonawcy prac, kwotę 

wynagrodzenia, termin wykonania i płatności wynagrodzenia oraz projekt umowy 

podwykonawczej. Szczegółowy zakres obowiązków zawierają postanowienia § 7 Umowy.  

b) usług lub dostaw wykonywanych w ramach zamówienia na roboty budowlane winno 

zawierać poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo. Szczegółowy zakres obowiązków zawierają postanowienia § 7 Umowy. 

 

§ 6. PODWYKONAWCY USŁUG INNYCH NIŻ USŁUGI WYKONYWANY W RAMACH ZAMÓWIENIA NA 

ROBOTY BUDOWLANE 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie Zamawiający dopuszcza 

możliwość powierzenia podwykonawcom całości lub części usług lub dostaw (innych niż usługi i 

dostawy wykonywane w ramach zamówienia na roboty budowlane) objętych Umową. Przy czym 

rekomenduje się aby usługi związane z pasywacją i kondycjonowaniem wody winien realizować 

wyłącznie jeden podwykonawca 

2. Wykonawca dochowa należytej staranności przy wyborze podwykonawców celem zapewnienia 

profesjonalnego wykonania wszelkich i wszystkich prac zleconych. Wykonawca zobowiązuje się 

przekazać podwykonawcy wszelkie niezbędne do wykonania Umowy informacje.  

3. Podzlecanie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania wynikające 

z Umowy. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców. 
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4. Zamawiający może zażądać zmiany podwykonawcy w przypadku niezaprzestania przez niego 

naruszeń swoich obowiązków, pomimo jednokrotnego pisemnego upomnienia skierowanego 

przez Zamawiającego do Wykonawcy i danego podwykonawcy równocześnie. 

 

§ 7. PODWYKONAWCY ROBÓT 

1. Zamawiający dopuszcza podzlecenie części zamówienia w zakresie robót budowlanych 

podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci całości robót objętych Umową. Wykonawca nie 

podzleci Podwykonawcom innych robót niż wskazane w formularzu oferty z dnia […], bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na warunkach określonych poniżej. 

2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania, zaniechania 

lub uchybienia Wykonawcy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

podwykonawców, z którymi współpracuje przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku 

powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 

zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą nie dłuższych jednak 

niż 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego dokumentu księgowego. Nieterminowe 

regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte 

wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w celu dokonania zapłaty należności na rzecz podwykonawców lub 

bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców i potrącenia wypłaconej należności z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na warunkach określonych poniżej w Umowie.  

4. Każdorazowe zawarcie z podwykonawcą umowy na wykonanie robót budowlanych objętych 

udzielonym zamówieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej, 

pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym: 

1) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty wymagane do 

akceptacji Podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót budowlanych określonych w projekcie umowy oraz 

wynagrodzeniem i terminem zapłaty wynagrodzenia;  

2) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając w formie pisemnej zgodę na zawarcie tejże umowy 

lub na piśmie zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, jeśli:  

a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub  

b) przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub 

rachunku potwierdzających wykonanie podzleconej roboty budowlanej.  

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z podwykonawcą nie 

zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że zaakceptował projekt umowy podwykonawczej. 

6. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający 

nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed 

skierowaniem podwykonawcy do wykonania robót budowlanych zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z 

podwykonawcą o treści zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem umowy nie 
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później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni ma prawo 

wnieść pisemny sprzeciw do tej umowy, jeśli:  

1) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub 

2) przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury 

lub rachunku potwierdzających wykonanie podzleconej roboty budowlanej. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu przez Zamawiającego do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania, uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego.  

8. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do 

natychmiastowego usunięcia podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy 

usunięcia tego podwykonawcy z Terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych 

uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie, w tym uprawnień do obciążenia Wykonawcy 

karami umownymi określonymi w Umowie.  

9. Do wszelkich zmian do umów zawartych między Wykonawcą a podwykonawcą zamówienia na 

roboty budowlane stosuje się procedurę określoną powyżej.  

10. Do wszelkich umów zawieranych między podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane a 

dalszym podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane stosuje się odpowiednio 

postanowienia powyższe z tym, że w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zobligowani są ponadto do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej zgody Wykonawcy lub 

podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 

uprzednio projektem umowy.  

11. Projekt umowy z podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane przedkładany przez 

Wykonawcę do zatwierdzenia przez Zamawiającego winien być parafowany przez strony takiej 

umowy (Wykonawcę i podwykonawcę) i zawierać postanowienia wskazujące jednoznacznie 

przynajmniej: planowaną datę zawarcia umowy, dokładny i szczegółowy zakres robót objętych 

umową, cenę za wykonanie zakresu objętego umową, sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu 

wykonania zakresu rzeczowego robót przez podwykonawcę, termin wykonania podzlecanego 

zakresu dostaw, usług lub roboty budowlanej, przez podwykonawcę oraz termin zapłaty 

wynagrodzenia nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie podzleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

12. W przypadku jeśli termin zapłaty wynagrodzenia przewiedziany w umowie z podwykonawcą 

zamówienia na roboty budowlane jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie podzleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z podwykonawcą i przedłożenia tak 

zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia Zamawiającego do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień 

opóźnienia.  

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich dostawców i usługodawców, z którymi 

współpracuje w związku z realizacją Umowy. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę dostawcy lub 

usługodawcy, wskazywać zakres rzeczowy i wartość świadczeń, a ponadto do zgłoszenia powinna 

być dołączona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo poświadczona za zgodność z 
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oryginałem. Obowiązek powyższy zachodzi niezależnie od wartości danej umowy o 

podwykonawstwo. 

14. Jeżeli zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z powyższymi postanowieniami 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, 

że Wykonawca lub podwykonawca nie dokonuje płatności wymagalnego wynagrodzenia za 

wykonane roboty, które zostały odebrane, a w stosunku, do których Wykonawca wystawił fakturę 

VAT, lub za wykonane usługi lub dostawy oraz udokumentuje zasadność takiego żądania 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, usług lub dostaw oraz 

brak zapłaty wymagalnej należności mu przysługującej, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

złożenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia odpowiednich pisemnych 

wyjaśnień przyczyny braku zapłaty należnego i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy zawierających uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym 

terminie może zgłosić na piśmie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty tego 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

15. W przypadku zgłoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o których mowa powyżej, Zamawiający 

może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar 

umownych, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wyłącznie 

należności powstałe po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach 

określonych powyżej.  

17. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, będzie miał prawo potrącić kwotę 

równą zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należności z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie będzie 

uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy, o 

których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu 

wezwania opisanego powyżej.  

18. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do 

obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,25% wartości niezapłaconego 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.  

19. W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników tego konsorcjum. 

W przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum każdy z członków tego konsorcjum 
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odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum 

wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiającego.  

20. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

1) terminów płatności dłuższych niż 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania 

przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez podwykonawcę robót lub od dokonania 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez 

podwykonawcę, oraz  

3) warunkujących dokonanie przez Wykonawcę zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

 

§ 8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy), w wysokości 5 % (słownie: pięć) ceny 

całkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwotę […] zł (słownie: […] złotych 00/100), w 

formie: […]. Dowód ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik 

do Umowy. 

2. Z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy: 

1) 70 % (siedemdziesiąt procent) wskazanej w ust. 1 wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni 

od dnia wykonania Przedmiotu umowy (Zamawiający pozostawi kwotę pozostałego 

zabezpieczenia na okres trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości), o ile Zamawiającym nie 

dokonał z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy potrąceń 

wierzytelności przysługujących mu wobec Wykonawcy, powstałych z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, 

2) 30 % (trzydzieści procent) wskazanej w ust. 1 wartości zabezpieczenia nie później niż 

w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, o ile 

Zamawiającym nie dokonał z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy potrąceń wierzytelności przysługujących mu wobec Wykonawcy, powstałych z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy. 

 

§ 9. KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: 

1) za zwłokę w terminowym wykonaniu robót budowlanych wskazanych w §10 ust. 2 - w  

terminach wykonania robót tam wskazanych wysokości 0,25 % określonego w Umowie 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, przewidzianego za wykonanie danych robót za każdy dzień 

zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi - 

w wysokości 0,2 % określonego w Umowie Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za dane roboty 

lub usługi, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad, 
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3) za opóźnienie w uporządkowaniu terenu budowy w wyznaczonym terminie - w wysokości 

0,5 % określonego w Umowie Wynagrodzenia brutto wykonawcy za dane roboty, za każdy 

dzień opóźnienia, 

4) za opóźnienie w uporządkowaniu terenu budowy po odstąpieniu Wykonawcy od Umowy 

w wyznaczonym terminie - w wysokości 0,1 % określonego w Umowie Wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy za dane roboty, za każdy dzień opóźnienia, 

5) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 

w wysokości 10 % określonego w Umowie Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za dane roboty, 

6) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10 % określonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawcy brutto za dane roboty, 

7) za nienależyte wykonywanie usługi pasywacji dwóch wież chłodniczych polegające na 

krótszym niż min. 12 tygodniowy termin liczony od daty uruchomienia wież chłodniczych 

(rozpoczęcie eksploatacji wież chłodniczych) - za każdy dzień krótszego niż min. wymagany 12 

tygodniowy okres wykonywania usługi pasywacji w wysokości 1.000,00 złotych (słownie jeden 

tysiąc złotych), 

8) za nienależyte wykonywanie usługi polegającej na opiece i kontroli nad jakością uzdatnianej i 

kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia wież wyparnych, które ma mieć miejsce w 

okresie od zakończenia pasywacji do 30.10.2021 r.  - za każdy dzień skrócenia umownego 

okresu świadczenia usług (okres od zakończenia pasywacji do 30.10.2021 r.) w wysokości 

1.000,00 złotych (słownie jeden tysiąc złotych)., 

2. Zapłata którejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wyłącza możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego karę lub kary umowne, w przypadku gdy 

szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z 

Umowy przekracza wysokość kar umownych (Zamawiający może, niezależnie od kar umownych, 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym). 

W szczególności niezależnie od uregulowań dotyczących kar umownych, w okresie obowiązywania 

Umowy, po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za 

wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad 

przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy nie wyklucza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary lub kar umownych 

w szczególności przewidzianych na okoliczność odstąpienia od Umowy lub za zwłokę w 

terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie 

Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy 

względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. Zamawiający 

uprawniony jest również do potrącenia wierzytelności jeszcze niewymagalnej. 

5. Łączna wysokość kar umownych przewidzianych w Umowie nie może przekraczać 25% określonego 

w par. 12 ust .2 Umowy.  
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§ 10. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Rozpoczęcie wykonania Przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania Umowy.  

2. Przedmiot umowy wykonany zostanie do dnia 30.10.2021 r. z zastrzeżeniem, że: 

a) Roboty budowlane, z wyłączeniem naprawy nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. 

Wszystkich Świętych, wykonane zostaną do 30.04.2021 r., 

b) pasywacja wież chłodniczych – nastąpi 12 tygodni od daty uruchomienia wież 

chłodniczych/rozpoczęcia eksploatacji instalacji chłodzenia współpracującej z układem 

VRV budynku, 

c) naprawa nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych - do 

30.05.2021 r., 

d) dostawa środków chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody oraz sprawowanie 

opieki i kontroli nad jakością kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia z dwiema 

wieżami wyparnymi będą się odbywać w okresie od zakończenia procesu pasywacji do 

30.10.2021 r. 

 

§ 11. ODBIORY ROBÓT  

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania odbiorów prac projektowych oraz robót 

budowlanych (zwanych dalej odbiorem robót) na zasadach przewidzianych w OPZ z załącznikami, 

w tym w szczególności dla robót wymagających odbiorów częściowych i zanikających.  

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru 

inwestorskiego Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy.  

3. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżącego, częściowego rozliczenia 

wykonanych robót budowlanych. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę „Raportu rozliczeniowego”, potwierdzonego przez inspektorów 

nadzoru inwestorskiego. Raport ten sporządzany jest na podstawie stopnia zaawansowania robót. 

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do odbioru częściowego oraz 

o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni 

roboczych, umożliwiając ich odbiór przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli 

Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru 

inwestorskiego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić na własny koszt elementy do stanu poprzedniego.  

5. Odbiór częściowy oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, nie później niż w ciągu 3 (słownie: 

trzy) dni roboczych od daty zgłoszenia.  

6. Z odbioru częściowego oraz każdego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie 

sporządzony protokół, potwierdzony przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. O robotach budowlanych, dla których Strony dokonają odbioru częściowego, Wykonawca 

każdorazowo zawiadomi pisemnie Zamawiającego w jego siedzibie. Dla dokonania odbioru 

częściowego Wykonawca przedłoży właściwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne 

dokumenty, w szczególności dokumentację fotograficzną, świadectwa jakości, certyfikaty, 

świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

8. Strony postanawiają przeprowadzić odrębne odbiory końcowe dla robót polegających na: 

a) Wymianie i pasywacja dwóch wież chłodniczych, 
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b) Naprawie nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych oraz  

c) osobno dla usługi polegającej na sprawowaniu opieki i kontroli nad jakością kondycjonowanej 

wody w obiegach chłodzenia z dwiema wieżami wyparnymi w okresie od zakończenia 

pasywacji (oraz dostawie środków chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody). 

9. Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich dostaw, usług i robót budowlanych 

niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, usunięciu w nich wad, przeprowadzeniu niezbędnych 

prób i uruchomień oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej 

opracowanej przez Wykonawcę. Warunkiem odbioru końcowego robót wymienionych w ust. 8 pkt 

a) jest uprzednie zatwierdzenie przez Zamawiającego raportu z pasywacji wież chłodniczych. Do 

zatwierdzenia raportu dojdzie na piśmie. Warunkiem odbioru końcowego robót wymienionych w 

ust. 8 pkt. b jest uprzednie pozyskanie przez Wykonawcę pozytywnego protokołu odbioru 

podpisanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu (dalej „ZDM”) oraz spółkę ENEOS sp. z o .o. 

lub innego konserwatora oświetlenia drogowego w administracji Zarządu Dróg Miejskich (dalej 

„ENEOS”).. 

10. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot Umowy na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy po przeprowadzeniu Prób 

Końcowych, wypełnieniu innych obowiązków wynikających z OPZ wraz z załącznikami oraz po 

wypełnieniu przez niego innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego (jeżeli 

dotyczy) oraz pozyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji 

administracyjnych, potwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie 

gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego następuje po usunięciu wad stwierdzonych przez 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, ZDM i ENEOS w wykonanych robotach budowlanych 

związanych z realizacją Robót oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego opracowanej przez 

Wykonawcę dokumentacji powykonawczej.  

11. Obiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego. Zamawiający dokona 

protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych. Rozpoczęcie czynności odbiorowych 

nastąpi w terminie 3 (słownie: trzy) dni roboczych licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę 

Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru wraz z 

kompletną dokumentacją powykonawczą oraz potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia 

robót i przyjęcia kompletnej dokumentacji powykonawczej. Zakończenie czynności odbiorowych 

winno nastąpić w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ich rozpoczęcia.  

12. W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy i inspektorzy 

nadzoru.  

13. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną 

Dokumentację Powykonawczą zgodnie z wymaganiami OPZ oraz inne dokumenty wskazane w OPZ.  

14. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz to 

inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 

koszt Wykonawcy. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, 

Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu 

kosztów.  

15. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół podpisany przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcę.  
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16. W razie wątpliwości poczytuje się, iż terminem wykonania Umowy w zakresie Robót jest termin 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego robót pod warunkiem, iż w 

wykonanych robotach nie zostaną stwierdzone wady istotne.  

17.  W okresie 48 miesięcy od odbioru końcowego robót Zamawiający przy udziale Wykonawcy 

przeprowadzi odbiór gwarancyjny (odbiór ostateczny).  

18. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie 

protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 

rękojmi za wady fizyczne.  

19. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 

protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 

jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących 

usuwania wad.  

20. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca nieodpłatnie zapewni odpowiedni instruktaż personelu 

Zamawiającego obsługi przyszłych użytkowników lub eksploatatorów lub administratorów 

w stosunku do wszystkich materiałów, urządzeń lub instalacji, które Wykonawca wbudował 

lub zamontował w toku Robót. 

 

§ 12. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie miało charakter ryczałtowo-

kosztorysowy. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy (za wyjątkiem: usług polegających na dostawie 

preparatów chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody chłodniczej, sprawowanie 

opieki i kontroli nad jakością uzdatnianej i kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia wież 

wyparnych w okresie od zakończenia pasywacji do 30.10.2021 r.) Strony ustalają ryczałtowo w 

wysokości: […] zł netto, (słownie: […] ), plus VAT w kwocie […] złotych, co daje razem kwotę brutto 

[…] zł (słownie: […]). Na wynagrodzenie ryczałtowe składają się kwoty: 

a) […] zł netto plus VAT w kwocie […] złotych, co daje razem kwotę brutto […] zł za wykonanie 

Robót, na które składa się: 

- wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości […] netto plus VAT w kwocie […] złotych, co daje 

razem kwotę brutto […] zł za wykonanie robót polegających na wymianie i pasywacji 

dwóch wież chłodniczych, 

- wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości […] netto plus VAT w kwocie […] złotych, co daje 

razem kwotę brutto […] zł za wykonanie robót polegających na naprawie nawierzchni 

wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych, 

- wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości […] netto plus VAT w kwocie […] złotych, co daje 

razem kwotę brutto […] zł za wywiezienie i utylizację materiałów i urządzeń. 

b) […] zł netto plus VAT w kwocie […] złotych, co daje razem kwotę brutto […] zł za 

świadczenie Usług na które składa się: 

- wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości […] netto plus VAT w kwocie […] złotych, co daje 

razem kwotę brutto […] zł za wykonanie usług polegających na opracowaniu programu 

uzdatniania i kondycjonowania wody technologicznej dla okresu chłodniczego po 

zakończeniu pasywacji wież, 
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3. Wykonawca za zrealizowanie w usług polegających na: 

a)  dostawie preparatów chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody chłodniczej w 

okresie do 30.10.2021 r. otrzyma wynagrodzenie obliczane na podstawie ilości faktycznie 

dostarczonych preparatów chemicznych w tym okresie. Faktyczna wartość dostaw 

zostanie określona na podstawie protokołu podpisanego przez Zamawiającego 

potwierdzającego odbiór preparatów chemicznych oraz na podstawie cen preparatów 

chemicznych wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie cen, 

b) sprawowaniu opieki i kontroli nad jakością uzdatnianej i kondycjonowanej wody w 

obiegach chłodzenia wież wyparnych w okresie od zakończenia pasywacji do 30.10.2021 r. 

otrzyma wynagrodzenie, które będzie rozliczane miesięcznie w oparciu o kwotę wskazaną 

w pkt. 2.2 Wykazu cen. W przypadku, gdy świadczone usługi nie będą obejmować pełnego 

miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie zostanie obliczone w wysokości 1/30 

wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień świadczenia usługi. Faktura obejmująca 

niepełny miesiąc kalendarzowy zostanie wystawiona odpowiednio za okres świadczenia 

usługi w niepełnym miesiącu kalendarzowym. 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

niezawierającego wad istotnych oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego Dokumentacji 

Powykonawczej.  

5. Zapłata wynagrodzenia za wywiezienie i utylizację materiałów i urządzeń nastąpi po wykonaniu 

całości tych prac, co nastąpi po zakończeniu robót polegających na wymianie i pasywacji dwóch 

wież chłodniczych oraz robót polegających na naprawie nawierzchni wjazdu na parking od strony 

ul. Wszystkich Świętych. Wywiezienie i utylizacja materiałów i urządzeń potwierdzone zostanie 

protokołami podpisanymi przez Zamawiającego. 

6. Zapłata wynagrodzenia za świadczenie Usług polegających na opracowaniu programu uzdatniania 

i kondycjonowania wody technologicznej dla okresu chłodniczego po zakończeniu pasywacji wież 

nastąpi po ich wykonaniu co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez 

Zamawiającego. 

7. Zapłata wynagrodzenia za świadczenie Usług polegających na sprawowaniu opieki i kontroli nad 

jakością uzdatnianej i kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia wież wyparnych w okresie 

od zakończenia pasywacji do 30.10.2021 r. nastąpi po wykonaniu tych usług, co potwierdzone 

zostanie protokołem podpisanym przez Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia za dostawę 

preparatów chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody chłodniczej w okresie do 

30.10.2021 r. nastąpi po wykonaniu tych dostaw, co potwierdzone zostanie protokołem 

podpisanym przez Zamawiającego. 

8. Wykonanie przez Wykonawcę całości objętych Umową Robót i Usług stanowi podstawę do 

zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

9. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie przewidywane koszty 

związane z realizacją Umowy, niezbędne dla wykonania całości robót lub usług objętych Umową w 

opisanym w ust 2 zakresie (za wyjątkiem usług polegających na dostawie preparatów chemicznych 

do uzdatniania i wody chłodniczej oraz sprawowaniu opieki i kontroli nad jakością uzdatnianej i 

kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia wież wyparnych w okresie od zakończenia 

pasywacji do 30.10.2021 r.), a wynikających z wymogów sztuki budowlanej, aktualnej wiedzy 

technicznej oraz obowiązujących przepisów prawa. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
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rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy w przedmiotowym zakresie nie może być podstawą do 

żądania zmiany Wynagrodzenia przez żadną ze Stron. 

10. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto nie będzie zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia 

poza przypadkami wskazanymi w Umowie i nie będzie podlegać waloryzacji oraz obejmuje 

wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy objętego wynagrodzeniem 

ryczałtowym wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady oraz 

w okresie gwarancji jakości. Wynagrodzenie płatne jest przy uwzględnieniu potrąceń wynikających 

z Umowy.  

11. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT 

oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót lub świadczeniem usług. 

12. Zapłata Wynagrodzenia za Roboty  nastąpi na podstawie Świadectw Płatności, wystawianych przez 

Zamawiającego w terminie i na zasadach wskazanych w niniejszej umowie. Zamawiający wystawi 

Przejściowe Świadectwo Płatności po podpisaniu protokołu odbioru częściowego (dokonanie 

odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Raportu 

rozliczeniowego”), o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy oraz wystawi Końcowe Świadectwo 

Płatności po podpisaniu Raportu rozliczeniowego stwierdzającego stan zaawansowania prac i 

potwierdzeniu wykonania całości Robót bez wad. 

13. Końcowe Świadectwo Płatności jest wystawiane przez Zamawiającego po całkowitym zakończeniu 

przez Wykonawcę Robót, zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości odbioru końcowego robót, 

dokonaniu odbioru końcowego, podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego Dokumentacji.  

14. Zapłata faktur VAT przez Zamawiającego nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany w treści faktury VAT, w terminie do 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od 

dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca uprawniony 

jest do wystawienia faktury VAT po wykonaniu części Przedmiotu umowy określonego w ust. 2 lub 

ust. 3 potwierdzonego protokołem. Przy czym dodatkowo warunkiem płatności przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonania Robót jest konieczność 

przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia i wyciągów bankowych, że uregulował ze 

wszystkimi zgłoszonymi Podwykonawcami całość należnego im wymagalnego wynagrodzenia. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności wynagrodzenia częściowego, na podstawie 

przeprowadzonego odpowiedniego odbioru częściowego Robót na zasadach określonych w §11. 

16. Ostatnia płatność Wynagrodzenia za wykonanie Robót płatna będzie po podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego bez wad istotnych i po przedstawieniu przez Wykonawcę rozliczeń z 

wszystkimi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami (dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia – potwierdzenia przelewów lub wyciąg bankowy oraz oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia). 

17. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

18. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub 

zaniechania wykonania określonych robót Strony ustalą ich zakres i wartość w protokole 

konieczności. Protokół ten po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowić podstawę do 

odpowiedniej zmiany Umowy. Roboty te będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, według 

KNR, KNNR i KNP, a w przypadku braku odpowiadających robotom tabel, w oparciu o kalkulację 

indywidualną nakładów rzeczowych. Do ustalenia wartości robót Wykonawca zastosuje czynniki 
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cenotwórcze (R, Kp, Z) oraz ceny materiałów z wliczonymi kosztami zakupu i sprzętu nie wyższe niż 

z „BISTYP” z okresu ich wbudowania. Materiały nie ujęte w tych wydawnictwach rozliczane będą 

na podstawie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru rachunków zakupu. 

 

§ 13. ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

1. Przekazanie do użytkowania przedmiotu Umowy o którym mowa w par. 1 ust. 1 a) i par. 1 ust. 1 b)  

Zamawiającemu nastąpi po wydaniu przez Zamawiającego Świadectw Przejęcia. Wydanie 

Świadectwa Przejęcia nastąpi nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni roboczych od dnia 

podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie usterek nieistotnych wskazanych w protokole 

odbioru końcowego oraz pod warunkiem zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji 

powykonawczej opracowanej przez Wykonawcę. 

2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, jego wadliwego wykonania, niezgodnego 

z Umową lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.  

3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:  

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin ponownego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru deklarującego, że wady zostały usunięte, 

2) w przypadku wystąpienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:  

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, żądać 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej lub technicznej przedmiotu Umowy;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

odstąpić od odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy po raz 

drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania 

w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu, 

zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych w Umowie kar umownych i 

odszkodowań na zasadach określonych w Umowie oraz żądania naprawienia szkody 

wynikłej z nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych.  

6. Do czasu usunięcia wad zgłoszonych w protokole odbioru końcowego robót Zamawiający może 

wstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia w części odpowiadającej wartości tych wadliwych robót. 

7. Jeśli wad istotnych nie da się usunąć lub jeżeli Wykonawca nie zdołał usunąć ich w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może według własnego wyboru od Umowy odstąpić w części dotyczącej 

wykonywanych robót lub obniżyć Wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku przez co 

Strony rozumieją, iż obniżenie Wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim 

wartość robót bez wad pozostaje do wartości robót z wadami lub o wartość wydatków 

koniecznych do usunięcia tychże wad z robót. 

8. W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia zgłoszonej wady, nieprzystąpienia Wykonawcy 

do usuwania wad lub ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie Zamawiający może, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, usunąć wadę własnym staraniem lub zlecić jej usunięcie wykonawcy 

zastępczemu bez konieczności uzyskania w tym zakresie odrębnego upoważnienia sądowego 
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i konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie wady. Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić poniesione przez Zamawiającego koszty zastępczego usunięcia wad nie 

później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od otrzymania pisemnego wezwania. Brak 

zapłaty kosztów zastępczego usunięcia wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do 

potrącenia tej kwoty z każdą należnością jaka przysługuje Wykonawcy wobec Zamawiającego lub 

do pobrania tych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio prac lub robót jako 

wadliwych.  

10. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz 

w okresie rękojmi i gwarancji w stosunku do obydwu robót wykonywanych w ramach niniejszej 

umowy, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Odbiór końcowym dokonany bez zastrzeżeń nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia 

swoich roszczeń tytułem wad ujawnionych w późniejszym terminie na zasadach określonych 

Umową lub na zasadach ogólnych. 

 

§ 14. POSTANOWIENIA O GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Na wykonane Roboty polegające na wymianie i pasywacja dwóch wież chłodniczych, oraz roboty 

polegające na naprawie nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych 

Wykonawca udziela Zamawiającemu odrębnie gwarancji jakości bez konieczności sporządzenia w 

tym celu odrębnego dokumentu gwarancji jakości. Z zastrzeżeniem zmian wynikających z Umowy 

(w szczególności z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu) lub uregulowanych odmiennie w 

OPZ, na wykonane prace i roboty budowlane oraz dostarczone, zainstalowane lub wbudowane 

materiały, urządzenia i instalacje, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na 48 

(słownie: czterdzieści osiem) miesięcy, chyba, że na te materiały, urządzenia i instalacje ich 

producent udzielił dłuższej gwarancji jakości. W takiej sytuacji obowiązuje okres gwarancji jakości 

producenta. Termin gwarancji jakości biegnie od dnia wydania Świadectwa Przejęcia. 

2. O wykryciu wady przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia wad w określonym terminie, przy czym 

w przypadku nie usunięcia wad w okresie gwarancji jakości przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, wady te usunie Zamawiający na zasadach wskazanych w §13 ust. 

8 Umowy, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. 

3. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej 

gwarancji jakości Zamawiający uprawniony jest do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikającej z niej 

faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiającego, 

2) żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca 

w zakres przedmiotu Umowy była już jednokrotnie naprawiana. 

4. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń, 

materiałów lub instalacji użytych do wykonania robót objętych Umową, jak również 

przedstawienia mu wyników tych badań. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do 

wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń, materiałów lub instalacji w ramach przedmiotu 

Umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiotowe instrukcje najpóźniej w dniu 



 

 17 

odbioru końcowego robót.  

5. Zamawiający, w przypadku ujawnienia się w okresie obowiązywania gwarancji jakości wad 

ukrytych, których nie można było stwierdzić w trakcie dokonywania odbioru, zobowiązany jest do 

ich zgłoszenia Wykonawcy na piśmie nie później niż przed upływem 45 (słownie: czterdzieści pięć) 

dni od ich wykrycia. Brak zgłoszenia w powyższym terminie powoduje utratę w tym zakresie 

uprawnień z tytułu gwarancji jakości.  

6. W razie nieuznania zgłoszonej reklamacji przez Wykonawcę zobowiązany jest on do wykazania 

przyczyn odmowy usunięcia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na piśmie niezwłocznie nie 

później jednak niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od zgłoszenia reklamacji przez 

Zamawiającego. 

7. Jeżeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgłoszonej reklamacji, Zamawiający 

uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej wykonanej przez 

niezależnego rzeczoznawcę wybranego przez Zamawiającego z listy biegłych rzeczoznawców 

prowadzonej przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd. Koszty tej opinii ponosi Strona 

przegrywająca spór reklamacyjny.  

8. Usunięcie zgłoszonej wady czy to w ramach rękojmi czy to w ramach gwarancji każdorazowo 

potwierdza się pisemnym protokołem.  

9. Nie później niż w 48 miesięcy od obioru końcowego robót polegających na wymianie i pasywacji 

dwóch wież chłodniczych, oraz nie później niż w 48 miesięcy od obioru końcowego robót 

polegających na naprawie nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych 

Strony przeprowadzą przeglądy gwarancyjne wykonanych robót. Strony przeprowadzą 4 

przeglądy gwarancyjne co 12 miesięcy w stosunku do każdych robót począwszy od odbioru 

końcowego robót. Jeśli w toku przeglądu gwarancyjnego stwierdzone zostaną wady, ich usunięcie 

nastąpi na zasadach określonych powyżej. Na żądanie Zamawiającego przegląd gwarancyjny może 

odbyć się z jego udziałem. Z czynności przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego Strony 

sporządzą pisemny protokół.  

10. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na udzieloną przez Wykonawcę rękojmię i gwarancję. W takim 

przypadku bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu 

od Umowy bez względu na to, która ze Stron oświadczenie to złożyła.  

11. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady ujawnione w robotach lub we wbudowanych lub zainstalowanych urządzeniach, 

materiałach lub instalacjach, przy czym Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za te wady zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. na okres 48 (słownie: czterdzieści 

osiem) miesięcy liczonych od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia.  

12. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady również po upływie jej 

okresu o ile wada została ujawniona w okresie rękojmi za wady.  

13. Zamawiający jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w każdym 

czasie w trakcie obowiązywania okresu udzielonej rękojmi i gwarancji, a Wykonawca zobowiązany 

jest do nieodpłatnego niezwłocznego usunięcia zgłoszonych mu wad w tym również polegającego 

na naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak również na 

usunięciu wszelkich szkód będących normalnym następstwem tych wad.  

14. Zamawiający w razie stwierdzenia wad może według własnego wyboru zażądać od Wykonawcy 

usunięcia tych wad na podstawie udzielonej rękojmi bądź gwarancji.  
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15. Zamawiający, w przypadku ujawnienia się w okresie obowiązywania rękojmi wad ukrytych, 

których nie można było stwierdzić w trakcie dokonywania odbioru, zobowiązany jest do ich 

zgłoszenia Wykonawcy na piśmie nie później niż przed upływem 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni 

od ich wykrycia. Brak zgłoszenia w powyższym terminie powoduje utratę w tym zakresie 

uprawnień z tytułu rękojmi.  

16. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie po 

otrzymaniu zgłoszenia i usunąć je niezwłocznie nie później jednak niż:  

1) w terminie 14 (słownie: czternaście) dni w przypadku wady istotnej lub w innym 

terminie wyznaczonym przez Zmawiającego uwzględniającym możliwości techniczne 

Wykonawcy i inne obiektywne okoliczności mogące mieć wpływ na termin usunięcia 

zgłoszonych wad, 

2) w terminie 7 dni (słownie: siedem) dni w przypadku wady nieistotnej.  

17. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie rękojmi w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wady te usunie Zamawiający na zasadach 

wskazanych w § 13 ust. 8 Umowy, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. 

 

§ 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, 

Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od Umowy – bez konieczności 

wyznaczania dodatkowego terminu – w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w Umowie lub OPZ warunkujących 

przekazanie przez Zamawiającego Terenu Budowy lub nie przejmie Terenu Budowy 

w wyznaczonym terminie, 

2) Wykonawca nie rozpoczyna robót w terminie określonym w § 2 ust. 1 lub w § 10 ust. 2 

i opóźnia się z rozpoczęciem o 7 (słownie: siedem) dni, 

3) Wykonawca przerywa wykonywanie robót, a łączny czas przerw przekracza 10 (słownie: 

dziesięć) dni, 

4) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem robót w stosunku do przyjętego 

harmonogramu Robót co najmniej 15 (słownie: piętnaście) dni, 

5) zostanie zgłoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie układu,  

6) zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

7) Wykonawca dopuścił się istotnych odstępstw od warunków technicznych realizacji Robót bez 

uzgodnień z Zamawiającym, 

8) innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie, gdy Zamawiający opóźnia się z wykonywaniem 

zasadniczych obowiązków umownych uniemożliwiając Wykonawcy wykonanie przedmiotu 

Umowy w wyznaczonym terminie pomimo wezwania w formie pisemnej do zaprzestania tych 

naruszeń w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych lub gdy opóźnia się z zapłata za co najmniej 

dwie płatności za odebrane bez zastrzeżeń częściowe roboty lub ich elementy o co najmniej o 21 

(słownie: dwadzieścia jeden) dni w stosunku do każdej z tych faktur. 

3. Odstąpienie może zostać złożone na zasadach wskazanych w ust. 2 i 3 niż w terminie 14 dni od 

dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziała się o stosownej okoliczności, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny danej okoliczności uprawniającej Stronę do 
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odstąpienia. 

4. Odstąpienie od Umowy winno być złożone na piśmie i winno zawierać pisemne uzasadnienie oraz 

winno być doręczone drugiej Stronie przesyłką poleconą za pokwitowaniem. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wywołuje skutki ex nunc z chwilą doręczenia tego 

oświadczenia drugiej Stronie. 

6. Strony postanawiają o stosowaniu następującej procedury oraz wprowadzają w ramach 

przedmiotowych procedur niżej określone obowiązki związane z odstąpieniem od Umowy: 

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy przedmiotu Umowy wykonane do czasu 

odstąpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony odpowiedzialnej za 

przyczyny odstąpienia,  

2) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonanego przedmiotu Umowy 

(w szczególności odbioru robót), 

3) w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi na swój koszt szczegółowy protokół inwentaryzacji czynności 

w toku, w tym robót budowlanych w toku, według stanu na dzień dokonanego odstąpienia od 

Umowy; w protokole tym Strony przedłożą również zestawienie swoich roszczeń, 

4) jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca 

sporządzi na swój koszt wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac lub robót nie objętych Umową, 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane do dnia odstąpienia od Umowy części 

przedmiotu Umowy, w tym opracowane dokumentacje, wykonane roboty budowlane, 

certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją Umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternaście) dni uporządkuje 

Teren budowy.  

7. W razie braku współdziałania Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu inwentaryzacji, lub 

odmowy w jego sporządzeniu, Zamawiający uprawniony jest po uprzednim pisemnym wezwaniu, 

do jednostronnego sporządzenia protokołu inwentaryzacji. Protokół taki uważany będzie za 

sporządzony przy udziale i za akceptacją Wykonawcy bez możliwości kwestionowania tego 

protokołu przez Wykonawcę. 

8. W przypadku, gdy od Umowy odstąpił Zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za wykonane etapy i elementy Robót według 

stanu na dzień odstąpienia od Umowy w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przysługuje 

Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za te etapy i elementy Robót, które zostały odebrane przed 

dniem odstąpienia na podstawie protokołów odbiorów częściowych, i to tylko w takim zakresie, 

w jakim Zamawiający te prace zatrzymuje. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulega 

odpowiedniemu pomniejszeniu o należne Zamawiającemu kary umowne i odszkodowania.  

10. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawi Świadectwo Płatności obejmujące 

wartość wykonanej, a niezapłaconej dotychczas dokumentacji projektowej oraz wartości 

wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania 

w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury, 

z zastrzeżeniem następnego zdania. Wskazane w zdaniu pierwszym Świadectwo Płatności stanowi 

podstawę rozliczeń z Wykonawcą. 
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11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od 

Umowy, chyba, że odstąpienie od Umowy nastąpiło z winy drugiej strony. 

 

§ 16. ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu wykonywanego przedmiotu Umowy  

z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. 

Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do wartości 

niewykonanego zakresu Przedmiotu Umowy,  

2) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zamówienia w razie rezygnacji Zamawiającego 

z realizacji części zamówienia. Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie 

proporcjonalnie do wartości niewykonanej części Zamówienia. Odnośnie Robót 

Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie stosownie do zasad określonych 

w § 12 ust. 18 Umowy,  

3) zmiany zakresu rzeczowego robót w szczególności w razie konieczności wykonania robót 

zamiennych. Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie stosownie do zasad 

określonych w § 12 ust. 18 Umowy,  

4) zmiany wynagrodzenia brutto, w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i 

usług (VAT),  

5) zmiany w zakresie przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest 

skutkiem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności Prawa 

Budowlanego. Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie przy 

uwzględnieniu stawek określonych w Umowie, a w razie ich braku przy uwzględnieniu 

bieżących cen z BISTYP,  

6) zmiana postanowień Umowy związana z odpowiednią zmianą ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa w szczególności Kodeksy cywilnego, Ustawy i Prawa Budowlanego lub z 

obiektywną koniecznością zmiany sposobu wykonania Umowy. Wynagrodzenie umowne 

ulegnie odpowiedniej zmianie przy uwzględnieniu stawek określonych w Umowie, a w 

razie ich braku przy uwzględnieniu bieżących cen z BISTYP,  

7) przedłużenie wskazanego w § 10 Umowy terminu wykonania Robót, jeżeli zmiana ta nie 

jest następstwem zawinionego przez Wykonawcę działania lub zaniechania w 

szczególności w sytuacji przekroczenie przez organy administracji publicznej zakreślonych 

przez obowiązujące przepisy prawa terminów rozpoznania sprawy i wydania przez te 

organy administracji decyzji, zezwoleń, pozwoleń etc., przy czym przedłużenie terminu 

wykonania Umowy nastąpi o czas odpowiedni do okresu trwania tych okoliczności, np. 

niezbędnego na uzyskanie tych decyzji zezwoleń, pozwoleń etc.,  

8) zmiany adresu, osób reprezentujących Strony Umowy, lub oznaczenia Stron Umowy - 

wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego,  

9) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia (Umowy) z przyczyn 

niezależnych od żadnej ze Stron lub powodu okoliczności leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego bez konieczności zmiany Wynagrodzenia. 
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10) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, sposobu wykonania 

przedmiotu umowy, wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli 

w trakcie wykonywania przedmiotu umowy doszło do kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub Zamawiającego inwestycjami, lub 

jeżeli w wyniku równolegle realizowanych robót budowlanych, dostaw i usług na terenie 

budowy, dochodzi do opóźnienia w wykonania zamówienia podstawowego, przy czym 

zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie 

kolizji lub o czas, który równolegle realizowane roboty budowlane, dostawy lub usługi na 

terenie budowy, wpłynęły na opóźnienie w wykonania przedmiotu umowy, 

11) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy, sposobu wykonywania przedmiotu 

umowy wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana 

spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych w 

miejscu realizacji zamówienia, wpływających na zakres lub sposób wykonywania 

przedmiotu umowy tj. np. kolizje z sieciami infrastruktury itp. 

 

§ 17. PRAWA AUTORSKIE 

1. Jeśli w toku wykonywania Umowy przez Wykonawcę w zakresie przygotowanie dokumentacji, 

o której mowa w Umowie, powstaną utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, stanowią one własność Zamawiającego. Jeśli do prawidłowego 

korzystania z dwóch wież chłodniczych składających się na Przedmiot umowy niezbędne będzie 

korzystania z oprogramowania / sterowników innych niż wykonane przez Wykonawcę (w tym np. 

oprogramowania / sterowników producentów), Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić 

przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich również do tego oprogramowania 

/ sterowników lub doprowadzić do udzielenia na rzecz Zamawiającego licencji na warunkach 

określonych w ust. 7 i nast. 

2. Wraz z wydaniem i z przekazaniem Zamawiającemu każdego z elementów dokumentacji, o której 

mowa w Umowie, Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli w ramach 

Wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego niezależnie od wszelkich innych okoliczności, w tym 

także w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, całość autorskich praw majątkowych 

do utworów w tym w szczególności objęte następującymi polami eksploatacji w szczególności do: 

1) utrwalania utworów, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych 

(m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), 

2) zwielokrotniania utworów określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, 

reprograficzną oraz cyfrową, 

3) wprowadzania utworów do obrotu, 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera, 

5) wykorzystania utworów w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

6) publicznego wykonania lub odtwarzania utworów, 

7) nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, 

8) tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, 

9) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy, 
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10) modyfikowania utworów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian 

i adaptacji całości utworu oraz ich pojedynczych fragmentów, w ramach przenoszonych praw 

autorskich Wykonawca zobowiązuje się również do przekazania Zamawiającemu kodów 

źródłowych do wszelkiego oprogramowania / sterowników niezbędnych dla prawidłowego 

korzystania z wież chłodniczych składających się na przedmiot umowy, w tym do 

modyfikowania, przeróbek, korekt tegoż oprogramowania lub sterowników, ponadto oprócz 

kodów źródłowych Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu hasła i loginy 

pozwalające na pełną weryfikację, oraz wprowadzanie modyfikacji i zmian w 

oprogramowaniu i kodach źródłowych urządzeń i ich sterowników. 

11) prawo dostosowania funkcjonalności utworów do własnych wymagań Wykonawcy, w tym do 

wymogów związanych z funkcjonowaniem portalu internetowego Wykonawcy 

lub Zamawiającego, 

12) prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości 

lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych 

utworów i tworzenia opracowań (abstraktów), 

13) wykonywanie praw zależnych oraz udzielanie zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie 

utworami zależnymi, 

14) nadawania utworów za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację 

naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), 

15) swobodnego używania i korzystania z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie 

promocji i reklamy. 

3. Wykonawca oświadcza ponadto, iż: 

1) w dacie przekazania utworów (wykonanych i pozyskanych przez Wykonawcę od podmiotów 

trzecich) Zamawiającemu, przysługiwały mu niczym nie ograniczone majątkowe prawa 

autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych wykonań wobec utworów oraz prawo własności 

przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy utworów, a wszelkie wymagalne roszczenia 

pieniężne osób trzecich w związku z przekazaniem utworów były w całości zaspokojone, 

2) utwory nie były, bez uprzedniej zgody Wykonawcy, udostępniane publicznie ani w inny sposób 

rozpowszechniane przed datą przekazania ich Wykonawcy. 

4. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu każdego z elementów dokumentacji, o której mowa w 

Umowie Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, 

niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe. 

5. Wykonawca z chwilą przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiającego) przenosi również 

na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych do ww. utworów. Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego także własność egzemplarzy, o których mowa w ust. 2. 

6. Wynagrodzenie określone w §12 ust. 2 i 3 Umowy obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu Umowy, 

w tym na wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu polach eksploatacji) i wykonywanie 

autorskich praw zależnych. Przeniesienie własności egzemplarza utworu powoduje przejście 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wraz z dostarczonymi wieżami chłodniczymi, do których 

prawidłowego korzystania i używania niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie, 

Zamawiającemu zostaną udzielone licencje na niniejsze oprogramowanie w zakresie niezbędnym 
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do prawidłowego korzystania i używania dostarczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

8. Licencje, o których mowa w ust. 7, udzielone Zamawiającemu będą licencjami niewyłącznymi, 

bezterminowymi, nieograniczonymi terytorialnie, niepodlegającymi przeniesieniu, bez prawa do 

udzielenia sublicencji, uprawniającymi Zamawiającego do używania oprogramowania na 

standardowych warunkach producentów oprogramowania. 

9. Licencje, o których mowa w ust. 7 obejmować mają następujące pola eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykorzystywania i używania oprogramowania przez Zamawiającego, 

b) wprowadzenie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie 

oprogramowania, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykorzystywania i używania 

oprogramowania przez Zamawiającego, 

c) tworzenie kopii zapasowej bezpieczeństwa oprogramowania, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń, 

e) przesyłanie pomiędzy serwerami i użytkownikami sieci wszelkimi środkami przekazu i 

transmisji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykorzystywania i używania 

oprogramowania przez Zamawiającego, 

f) uruchamianie oprogramowania, 

g) wprowadzanie, aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych, 

h) zwielokrotnianie kodu źródłowego, 

10. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania, na które została 

udzielona licencja, o której mowa w ust. 7 nie narusza praw autorskich, praw własności 

intelektualnej lub przemysłowej, jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

11. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia 

Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich do 

oprogramowania i doprowadzić do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy. W 

przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego dotyczącymi 

naruszenia ich praw do oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie 

Zamawiającego przedstawić wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia zasadności 

roszczeń osób trzecich. Nadto Wykonawca zobowiązany będzie w wypadku wytoczenia 

powództwa pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone 

odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszystkich sporów 

mogących wyniknąć z roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przez 

Zamawiającego prawa do oprogramowania, na które została udzielona licencja, o której mowa w 

ust. 7 w tym w szczególności praw do patentu, praw autorskich, praw do znaku towarowego lub 

z tytułu przywłaszczenia tajemnic handlowych. 

13. Wynagrodzenie obejmuje udzielenie licencji, o której mowa w ust. 7. Wykonawcy nie przysługuje 

z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.  

14. Wykonawca w ramach i na podstawie niniejszej Umowy, wraz z wydaniem i z przekazaniem 

Zamawiającemu oprogramowania, Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli w 

ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego niezależnie od wszelkich innych okoliczności, 

w tym także w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy w całości autorskie prawa 
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majątkowe do oprogramowania, jeżeli takie oprogramowanie zostało stworzone wyłącznie w 

ramach realizacji niniejszej umowy na potrzeby Zamawiającego, niezbędnego do prawidłowego 

korzystania i używania z dostarczonych dwóch wież chłodniczych, będącego przedmiotem 

niniejszego zamówienia (w tym kodów źródłowych) dostarczonych przez Wykonawcę oraz 

autorskie prawa majątkowe do konfiguracji, sekwencji kodów lub programu, który mógłby zostać 

uznany za utwór w świetle prawa autorskiego oraz do wszelkiej dokumentacji powstałej w związku 

z realizacją oprogramowania oraz narzędzi niezbędnych do wykonywania zmian kodu źródłowego. 

15. Wykonawca udziela zgody na rozporządzanie, korzystanie oraz wykonywanie praw zależnych, w 

szczególności prawa do wykonywania zmian i swobodnej modyfikacji oprogramowania o którym 

mowa w ust. 14, jego kodów źródłowych i zmiany oprogramowania koniecznych do wykonania i 

wykorzystania istniejącego lub nowego oprogramowania lub ich zmian w ramach systemu jako 

całości oraz jego części. W ramach przenoszonych praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się 

również do przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych do wszelkiego oprogramowania / 

sterowników niezbędnych dla prawidłowego korzystania z wież chłodniczych składających się na 

przedmiot umowy, w tym do modyfikowania, przeróbek, korekt tegoż oprogramowania i 

sterowników, ponadto oprócz kodów źródłowych Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

Zamawiającemu hasła i loginy pozwalające na pełną weryfikację, oraz wprowadzanie modyfikacji 

i zmian w oprogramowaniu i kodach źródłowych urządzeń i ich sterowników. 

16. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 14 obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie;  

b) wprowadzenie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie 

oprogramowania, 

c) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany,  

d) tworzenie kopii zapasowej bezpieczeństwa oprogramowania.  

e) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń, 

f) przesyłanie pomiędzy serwerami i użytkownikami sieci wszelkimi środkami przekazu i 

transmisji, 

g) uruchamianie oprogramowania, 

h) wprowadzanie, aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych, 

i) zwielokrotnianie kodu źródłowego, 

17. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego, w tym udzielanie zezwoleń na m.in. dokonywanie opracowań, przeróbek, itp. 

oprogramowania. Utwory po wykonaniu zależnego prawa autorskiego, w tym m. in. modyfikacji, 

podlegają tym samym możliwym polom eksploatacyjnym wynikającym z przejścia autorskich praw 

majątkowych do oprogramowania na Zamawiającego.  

18. Wykonawca wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych przeniesie na Zamawiającego 

prawo własności do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy nośników i dokumentacji 

oprogramowania (w tym kodów źródłowych) o którym mowa w ust. 14, co nastąpi na mocy 

Umowy z momentem ich wydania Zamawiającemu bez konieczności podpisywania dodatkowych 

dokumentów lub dokonywania innych czynności oraz bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

Dokumentacja zawierać będzie w szczególności wszelkie informacje pozwalające na samodzielne 
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korzystanie i dokonywanie dalszych zmian programów komputerowych przez Zamawiającego. 

19. Wynagrodzenie obejmuje przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych wraz z prawami 

zależnymi do oprogramowania, o którym mowa w ust. 14, w tym do wykonywania zmian i 

modyfikacji w całości lub w części. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne 

wynagrodzenie.  

20. Niezależnie od powyższych postanowień na pierwsze żądanie Zamawiającego, Wykonawca w 

każdej chwili potwierdzi na piśmie, iż nastąpiło przeniesienie na Zamawiającego majątkowych 

praw autorskich do wszelkich utworów, które powstały na podstawie Umowy i zostały 

przeniesione na Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi przejście praw bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

21. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego dotyczącymi 

naruszenia ich praw do oprogramowania o którym mowa w ust. 14, Wykonawca zobowiązany jest 

na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić wszystkie posiadane informacje pomocne do 

wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich. Nadto Wykonawca zobowiązany będzie w 

wypadku wytoczenia powództwa pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz 

zapłacić zasadzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. Wykonawca 

zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia Zamawiającego z 

odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich do oprogramowania i 

doprowadzić do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy. 

 

§ 18. UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności w zakresie określonym niniejszą umową, na dowód czego okazuje w oryginale polisy 

ubezpieczeniowe numer […] wystawione przez […] wraz z dowodem opłacenia, których kopie wraz 

z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy, przedkładając 

kserokopie polis ubezpieczeniowych na kolejne okresy oraz dowody opłacenia polis w kolejnych 

okresach ubezpieczenia w terminie 7 (słownie: siedem) dni przed upływem terminu każdego 

dotychczasowego okresu ubezpieczenia.  

2. Wykonawca oświadcza, iż ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, spełnia następujące warunki:   

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz posiadanego i użytkowanego mienia za szkody wyrządzone 

osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego oraz powstałe w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wraz z odpowiednimi 

klauzulami zapewniającymi objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych przez 

podwykonawców w tym odpowiedzialność wzajemną oraz szkód powstałych w mieniu 

powierzonym,   

b) suma ubezpieczenia: stanowiąca pełną wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy,   

c) okres ubezpieczenia - od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do 30.10.2021 r.  

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w 

kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.  

4. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z umów 

ubezpieczenia na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiający będzie mógł 

dokonać na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. 
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Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z 

wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie 

należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek w 

szczególności uprawniony będzie do potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego.   

6. Od daty rozpoczęcia robót aż do terminu wydania Świadectwa Przejęcia przez Zamawiającego, 

ryzyko Zamawiającego stanowią:   

a) zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego 

własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane: 

zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez 

Zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z 

nim umowy,  

b) zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie, w 

zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu Zamawiającego lub wady ukrytej w projekcie 

dostarczonym przez Zamawiającego, lub będące następstwem siły wyższej.   

7. Od daty zakończenia robót aż do terminu wydania Świadectwa Przejęcia przez Zamawiającego, 

każda szkoda powstała w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko Zamawiającego, 

oprócz szkody spowodowanej:   

a) wadą, która tkwiła w przedmiocie Umowy wg stanu na dzień zakończenia robót,   

b) wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia robót, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego, lub   

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dacie zakończenia robót.  

 

§ 19. ŚWIADCZENIE USŁUG 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do 

świadczenie Usług polegających na: 

a) opracowaniu programu uzdatniania i kondycjonowania wody technologicznej dla okresu 

chłodniczego po zakończeniu pasywacji wież, 

b) sprawowanie opieki i kontroli nad jakością uzdatnianej i kondycjonowanej wody w 

obiegach chłodzenia wież wyparnych w okresie od zakończenia pasywacji do 30.10.2021 

r. poprzez wykonywanie wizyt serwisowych 1 raz w miesiącu. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że opracowanie programu uzdatniania i kondycjonowania wody 

technologicznej dla okresu chłodniczego po zakończeniu pasywacji wież dokonane zostanie w 

terminie do dnia zakończenia procesu pasywacji wież chłodniczych. Strony ustalają, że za termin 

wykonania opracowania uważany będzie dzień odbioru odpracowania przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń. 

3. W okresie od zakończenia pasywacji wież chłodniczych do dnia 30.10.2021 r. Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć środki chemiczne do uzdatniania i kondycjonowania wody oraz 

sprawować opiekę serwisową nad układem uzdatniania i kondycjonowania wody w obiegu 

chłodzenia z wieżą na zasadach opisanych w OPZ wraz z załącznikami.  

4. Serwis wykonany będzie przy użyciu materiałów uwzględniających środki zadeklarowane do 

przekazania przez Zamawiającego w OPZ i sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. 
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5. Wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji zamówienia i oświadcza, że znane mu są wszystkie 

konieczne fakty wymagane dla wykonania zleconych usług z należytą starannością i zgodnie z 

aktualna wiedzą techniczną. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a. przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie środowiska, 

b. zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu wykonywania Usług, 

c. informowania Zamawiającego na temat osób uprawnionych do przebywania w budynku, 

d. niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych w miejscu wykonania Umowy 

kontrolach i wypadkach,  

e. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, której właścicielem lub posiadaczem jest 

Zamawiający lub podmiot trzeci, w toku realizacji Usług, Wykonawca zobowiązany jest bez 

dodatkowego wynagrodzenia, do naprawy lub wymiany rzeczy na nową wolną od wad,  

f. współpracy z Zamawiającym, w tym informowanie Zamawiającego o zdarzeniach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość serwisu lub umówiony termin zakończenia 

Umowy,  

g. ponoszenia ewentualnych opłat i kar za naruszenie przez Wykonawcę przepisów prawa w 

trakcie wykonywania Umowy. 

 

§ 20. ZALICZKA 

1. Zamawiający może udzielić jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy w 

zakresie Wymiany i pasywacji dwóch wież chłodniczych, na pisemny wniosek Wykonawcy, w 

wysokości nieprzekraczającej 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 

2 pkt a) (dalej zaliczka).  

2. Zaliczka jest zwracana poprzez potrącenia dokonane przez Zamawiającego z każdej płatności na 

rzecz Wykonawcy, aż do pełnego zwrotu zaliczki. 

3. Zamawiający udzieli lub odmówi udzielenia zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z pisemnym 

wnioskiem o zaliczkę. 

4. Wniosek powinien zawierać:  

a. kwotę wnioskowanej zaliczki;  

b. formę zabezpieczenia zaliczki;  

c. numer rachunku, na który zaliczka ma zostać wypłacona. 

5. Wykonawca przed otrzymaniem zaliczki wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie na udzieloną 

zaliczkę,  w wysokości 100% jej wartości, w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 lub 2 Ustawy 

Pzp, z terminem ważności 30 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót 

budowlanych określonych w Umowie.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny, w tym z 

przyczyn, jak również w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej 

przeznaczeniem Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zwróci w całości lub w 

niewykorzystanej części udzieloną zaliczkę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty przekazania 

przez Zamawiającego wezwania drogą elektroniczną. 
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§ 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7. W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynności formę pisemną, nieodebranie pisma 

przez Stronę, do której jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez pocztę, lub 

odmowa odebrania pisma przesłanego przesyłką kurierską, uznaje się takie pismo za skutecznie 

doręczone tej Stronie. 

8. Strony zobowiązują się do wzajemnego, bieżącego informowania się o wszelkich sprawach 

mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy.  

9. Spory powstałe na tle Umowy będzie rozstrzygać sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

10. Ilekroć dla dokonania czynności Umowa zastrzega formę pisemną, jest to forma zastrzeżona pod 

rygorem nieważności. 

11. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniu roboczym, przez dzień roboczy strony uznają każdy dzień 

tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 

1951 r. o dniach wolnych od pracy. 

12. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności Ustawy i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 

13. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy. Załącznikami do Umowy są: 

1) OPZ wraz z załącznikami, 

2) dowód ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia i ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia. 

14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                 WYKONAWCA: 

 


