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Akt Umowy - "wzor" 

Umowa zawarta w dniu ......................... roku w todzi, zwana dalej "Umowcf', 

pomi~dzy: 
.........................................................................., reprezentowanym 
przez ..........................................................................., w imieniu ktorej 
dziatajq: 

zwanym dalej "Zamawiajctcym" 

a 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• J~ 

reprezentowanym przez: 
1.............................. 
2.............................. 
zwanym dalej "Wykonawcct" 

tqcznie zwanymi w dalszej cz~sci Umowy "Stronami" 

Preambufa 

W zwiqzku z przeprowadzonym post~powaniem 0 udzielenie zamowienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na zamowienie pn. Rewitalizacja Obszarowa 

Centrum todzi - Projekt 6 - Rewitalizacja i adaptacja obiektu pofabrycznego przy 

ulicy Sienkiewicza 75177 wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu, 

w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 

i ztoi:eniem w tym post~powaniu przez Wykonawc~ najkorzystniejszej oferty w 

rozumieniu Prawa zamowien publicznych (t.j. Oz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pozn. zm.), 

Strony zawierajq Umow~ 0 nast~p~jqcej tresci: 


Wykonawca deklaruje, i:e od daty ztoi:enia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy 

nie nastqpity zmiany w jego reprezentacji, ktore wptyn~tyby na wai:nosc uzgodnieri w 

niej zawartych. 

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu 0 tresci zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunkow Zamowienia (SIWZ). 




I. POSTANOWIENIA OGOLNE 

§ 1. 
Definicje 

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadaj~ nast~puj~ce znaczenie: 

"Dni robocze" - dni od poniedziatku do pi~tku z wyt~czeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. 0 dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. 
U. z 2015 r., poz. 90 z pozn. zm.). 

"Dobra Praktyka Budowlana" - catosc wymogow prawnych i zawodowych 
odnosz~cych si~ do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkow zgodnie z 
postanowieniami Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami 
Technicznymi i Polskimi Normami przenosz~cymi normy europejskie oraz Polskimi 
Normami. 

"Dokumentacja Powykonawcza" - dokumentacja dotycz~ca Inwestycji zawieraj~ca 
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku 
realizacji prac obejmuj~ca w szczegolnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i 
opisy techniczne, inwentaryzacj~ geodezyjn~, protokoty, wyniki pomiarow i sprawdzen, 
atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, list~ adresow~ 
podwykonawcow i dostawcow, plany ewakuacji, ProtokOt Odbioru Koncowego Robot 
oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobr~ 
Praktyk~ Budowlan~. 

"Dokumentacja Projektowa" - obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, 
wraz z opracowaniami branzowymi oraz wszelk~ dokumentacj~ wykonan~ w trakcie 
realizacji Umowy niezb~dn~ do wykonania przedmiotu Umowy. 

"Dokumentacja Zamawiaj~cego" - wszelka dokumentacja, b~d~ca w posiadaniu 
Zamawiaj~cego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

"Dostawa" - dostawa niezb~dnego kompletnego wyposazenia, rzeczy, sprz~tu i 
urz~dzen dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zamowienia zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich 
montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania 
stosownych badan. 

"Dyrektor Projektu" - osoba wyznaczona przez Wykonaw~ do p~nienia funkcji 
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy. 

"Formularz cenowy" - cz~sc formularza oferty Wykonawcy okreslaj~ca wartosc 
poszczegolnych Ustug, Dostaw i Robot, b~d~cy podstaw~ okreslenia Wynagrodzenia, 
stanowi~cej Zat~cznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

"Harmonogram Rzeczowo - Finansowy" - szczegOtowy plan terminowy, rzeczowy i 
finansowy realizacji Inwestycji, uwzgl~dniaj~cy finansowanie w podziale na 
projektowanie, roboty budowlane, dostawy oraz szkolenia w odniesieniu do 
zaawansowania wykonywanych czynnosci. 

"Inni Wykonawcy" - podmioty, przy pomocy ktorych Zamawiajacy b~dzie uprawniony 
do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobj~tych Umow~ z Wykonawc~. 



"Inspektor Nadzoru ds. BHP" - osoba wyznaczona przez Wykonawc~ w celu 
wykonywania czynnosci opisanych w § 12 niniejszej Umowy. 

"Inzynier Kontraktu"I"lnzynier" - osoba pe4'niqca obowiqzki inspektora nadzoru 
Zamawiajqcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziafajqca 
w zwiqzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajqcego. 

"lnwestycja/Przedsiflwziecie/Projekt" - Przedsi~wzi~cie obejmujqce: wykonanie 
niezb~dnej dokumentacji projektowej, w tym Projektu/ow Budowlanego/ych oraz 
Projektu/ow Wykonawczego/ych oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, 
uzgodnien i opinii niezb~dnych do realizacji Inwestycji prowadzonej dla zamowienia 
publicznego pn "Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6 - Rewitalizacja i 
adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z kompleksowym 
zagospodarowaniem terenu, w systemie "zaprojektuj i wybuduj"" oraz realizacj~ 
przedmiotu Umowy zgodnie z wykonanym Projektem Budowlanym i Wykonawczym, 
uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi z uwzgl~dnjeniem ustalen zawartych w 
dokumentacji oraz dostaw~ wyposazenia, rzeczy , urzqdzen i sprz~tu, obejmujqcq ich 
montaz, instalacj~ i pe4'ne uruchomienie. 

"Kierownik Budowy" - przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktorego 
podstawowe obowiqzki okreslajq Przepisy Prawa Budowlanego. 

"Materiaty" - materialy niezb~dne do nalezytego wykonania Inwestycji, spe4'niajqce 
warunki okreslone w niniejszej Umowie. 

"Odbior Koncowy Inwestycji" - czynnose, mocq ktorej Strony potwierdzajq wykonanie 
calosci Inwestycji oraz uzyskanie wszelkich niezb~dnych ostatecznych pozwolen i 
zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usuni~cie wad i usterek 
stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego Robot, z tym zastrzezeniem ze powyzsze 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawniq 
si~ w poi:niejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

"Odbior Koncowy Robot" - czynnosc, mocq ktorej Strony potwierdzajq wykonanie 
cafosci Robot zwiqzanych z realizacjq Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezb~dnych 
pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem 
ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki 
jakie ujawniq si~ w poi:niejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

"Odbior Po Uptywie Okresu Rflkojrni i Gwarancji" - czynnose, mOCq ktorej 
potwierdza si~ usuni~cie wszelkich usterek i wad obj~tych R~kojmiq/Gwarancjq oraz 
uplyw Okresu R~kojmi/Gwarancji. 

"Oprograrnowanie" - programy komputerowe na dowolnym nosniku wraz z 
dokumentacjq zwiqzanq z tymi programami, potrzebne dla obstugi sprz~tu, urzqdzen i 
systemow, b~dqce zarowno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym. 
Interfejsy uzytkownika Oprogramowania muszq bye w j~zyku polskim. 

"Prace Projektowe" - cafose spoczywajacych na Wykonawcy obowiqzkow zwiqzanych 
z opracowaniem i wykonaniem kompletnej Dokumentacji Projektowej obejmujqcych w 
szczegolnosci wykonanie Projektow Budowlanych, Projektow Wykonawczych 
koniecznych zgodnie z obowiqzujacymi przepisami prawa do wykonania Inwestycji 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej/ych decyzji 
o pozwoleniu na budow~ . 



I 
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"Plac Budowy" - teren, na ktorym prowadzone s~ Roboty zwi~zane z realizacj~ i 
Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy. f 

[
"Podwykonawcy" - podmioty, z pomoc~ ktorych Wykonawca uprawniony jest do 
realizacji Inwestycji i za ktorych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnosc jak 
za wtasne dziatania lub zaniechania. f 

! 
"Polskie Normy"  polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 
wrzesnia 2002 r. 0 normalizacji (Oz. U. z 2015 r. poz. 1483 z pozn. zm.) wraz z 
poprawkami. 

"Pozwolenie na Budow~"  ostatecznale decyzja/e administracyjna/e wydana/e na 
podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Oz.U. z 2017 
r., poz. 1332) zezwalaj~ca/e na rozpocz~cie i realizacj~ Robot zwi~zanych z realizacj~ 
Inwestycji. 

"Projekt Budowlany" - dokumentacja projektowa przedstawiaj~ca przewidywane 
rozwi~zania projektowe planowanej inwestycji, stanowi~ca podstaw~ uzyskania opinii, 
uzgodnien, zgod i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budow~, sporz~dzona zgodnie z 
rozporz~dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Oz. 
U. poz. 462 z pozn. zm.). 

"Projekt Wykonawczy" - wykonana przez Wykonawc~ zgodnie z Projektem 
Budowlanym i postanowieniami niniejszej Umowy dokumentacja projektowa wymagana 
przepisami prawa, opracowana przez uprawnionych projektantow oraz wszelka inna 
dokumentacja zawieraj~ca szczegOtowe rysunki, szkice i dane niezb~dne i 
wystarczaj~ce do wykonania robot budowlanych i zainstalowania urz~dzen, 
sporz~dzona zgodnie z rozporz~dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (t.j. Oz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

"Protokof Odmowy Odbioru Koncowego Robot"  podpisany przez Strony dokument, 
wskazuj~cy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru 
Koncowego Robot, obejmuj~cy list~ wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiaj~cego 
podczas Odbioru Koncowego Robot, ktorych wyst~powanie uniemozliwia podpisanie 
Protokotu Odbioru Koncowego Robot. 

"Protok6f Usterek i Wad" - podpisany przez Strony dokument, zawieraj~cy list~ wad i 
usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiaj~cego podczas Odbioru Koncowego 
Robot, ktorych wyst~powanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego 
Robot. Protokot Usterek i Wad jest zat~cznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego 
Robot". 

"Protokof Usuni~cia Usterek i Wad" - podpisany przez Strony dokument, 
potwierdzaj~cy usuni~cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru 
Koncowego Robot w Protokole Usterek i Wad. ProtokOt Usuni~cia Usterek i Wad jest 
zat~cznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. 

"Protokol Odbioru Koncowego Robot" - podpisany 
potwierdzaj~cy dokonanie Odbioru Koncowego Robot. 

przez Strony dokument, 

4 
\/~ 



"Protok6f Odbioru Koncowego Inwestycji" - podpisany przez Strony dokument 
potwierdzajqcy dokonanie Odbioru Koricowego Inwestycji. 

"Protok6f Odbioru Po Upfywie Okresu R~kojmi/Gwarancji" - podpisany przez 
Strony dokument, potwierdzajqcy usuniElcie wszelkich usterek i Wad objEltych RElkojmiql 
Gwarancjq, kt6re ujawnity siEl w okresie RElkojmi/Gwarancji. 

"Protok6f przegletdu Po Upfywie R~kojmi/Gwarancji" - podpisany przez Strony 
dokument stwierdzajqcy stan techniczny Inwestycji po upfywie okresu RElkojmil 
Gwarancji. 

"Protok6f cz~SCiOwy" - podpisany przez WykonawCE; i zaakceptowany przez 
Zamawiajqcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajqcy zakres i wartosc 
wykonanej dokumentacji, rob6t, dostaw lub ustug oraz ich zgodnosc z Harmonogramem 
Rzeczowo-Finansowym. 

"Przepisy Prawa Budowlanego" - ustawa z dnia 7 Iipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 
Oz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz przepisy wykonawcze znajdujqce zastosowanie w 
zakresie realizowanej I nwestycji. 

"Rada Techniczna" - zesp& powotany do zarzqdzania Inwestycjq, kt6rq tworzq 
cztonkowie Zamawiajqcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu, 
eksperci bez prawa gtosu oraz zainteresowane podmioty. 

"Roboty Budowlane", "Roboty" - wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz 
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez 
WykonawcEl w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy 
wraz z Oostawq, Ustugami z wytqczeniem Prac Projektowych . 

"Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji" - data podpisania przez strony Protokotu 
Odbioru Koncowego Inwestycji. 

"Umowa" - niniejsza umowa na realizacjEl Inwestycji. 

"Urzetdzenia", "Sprz~t", - to wszelkie wyposazenie, urzqdzenia, sp rzElt, elementy matej 
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy niezbEldne lub 
wymagane do wtasciwego wykonania Rob6t100staw/Ustug oraz ich zabezpieczenia i 
utrzymania w stanie niepogorszonym niezbEldne do prawidtowej realizacji Inwestycji. 

"Usfuga" - wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz "Roboty" i "Oostawy", 
jakie Wykonawca powinien wykonac w celu realizacji Inwestycji zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczeg61nosci w tym zakresie na Wykonawcy 
spoczywa obowiqzek wykonania catosci Prac Projektowych, obejmujqcych miEldzy 
innymi wykonanie kompleksowego Projektu/6w Budowlanego/ych oraz Projektu/6w 
Wykonawczego/ych, obejmujqcych m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami 
obowiqzujqcymi w programie funkcjonalno-uzytkowym, projekt6w branzowych 
wewnEltrznie skoordynowanych wszystkich branz wraz z kosztorysem, przedmiarami, 
specyfikacjq technicznq wykonania i odbioru rob6t budowlanych i uzyskanie ich 
akceptacji; montaz wyposazenia i rzeczy nieobjElty Oostawq lub Robotami oraz 
przeprowadzenie niezbEldnych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w programie 
funkcjonalno - uzytkowym oraz SIWZ. 

"Wada" - kazda wada fizyczna lub prawn a w zakresie Ookumentacji Projektowejl 
Rob6t100staw/Ustug, brak, niekompletnosc lub uszkodzenie Ookumentacji Projektowejl 
Rob6t100staw/Ustug oraz kazda niezgodnosc w wykonaniu Ookumentacji Projektowejl 



RobotlDostaw/Ustug z UmowCl, stosownymi przepisami, normami lub sztukCl budowlanCl; 
w tym jakiekolwiek wady zmniejszajClee wartosc lub uzytecznosc Dokumentacji 
Projektowej/RobotlDostaw/Ustug ze wzgl~du na eel okreslony w Umowie i ich 
przeznaczenie. 

"Warunki Techniczne i Budowlane" - warunki okreslone w rozporzCldzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow 
technicznych, Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 
poz. 1422) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach 
robot budowlanych i instalacyjnych, z tym zastrzezeniem, ze ryzyko zmiany przepisow w 
trakcie realizacji Inwestycji obciClza Wykonawc~. 

"Wynagrodzenie" - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacj~ przedmiotu 
Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

§ 2. 
przedmiot Umowy 

1. 	 przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawc~ catosci Inwestycji 
wraz z DostawCl, Sprz~tem i Ustugami za kwot~ Wynagrodzenia okreslonCl w § 32 
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia. 

2. W szczegolnosci do obowiClZkow Wykonawcy naleza~o b~dzie: 
a} wykonanie Projektu/Projektow Budowlanego/Budowlanych i 

WykonawczegolWykonawczych wraz z niezb~dnymi uzgodnieniami i odst~pstwami 
oraz Dokumentacji Powykonawczej, 

b) uzyskanie na etapie przygotowania Projektu Budowlanego akceptacji 
ZamawiajClcego, 

c) wykonanie rozbiorek obiektow budowlanych, 
d) 	 wykonanie Robot Budowlanych niezb~dnych do przebudowy, nadbudowy, rozbudowy 

i adaptacji do nowych funkcji na podstawie PFU zespotu budynkow w ramach 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi, 

e} 	 pe~nienie nadzoru autorskiego, 
f} 	 zagospodarowanie terenu nieruchomosci obejmujClce mi~dzy innymi: budow~ 

nowego uktadu drogowego 0 charakterze ogolnodost~pnej przestrzeni 
publicznej/placu z nadaniem priorytetu niezmotoryzowanym uczestnikom ruchu 
(strefa woonerf, shared space), budow~ ogolnodost~pnych zielericow oraz terenow 
rekreacji dla mieszkaricow miasta, budow~ oswietlenia terenu oraz iluminacji drzew i 
obiektow architektonicznych, wraz z niezb~dnymi elementami infrastruktury 
technicznej zgodnie z PFU, 

g} 	 przebudowa oraz budowa sieci zewn~trznych i wewn~trznych oraz instalacji 
niezb~dnych do funkcjonowania przedmiotu Umowy, w tym taki:e PrzytClczy, zgodnie 
z jego przeznaczeniem oraz instalacjami wynikajClcymi z uzyskanych odst~pstw od 
obowiClzujClcych przepisow, 

h} 	 uzyskanie odst~pstw od przepisow techniczno-budowlanych okreslonych we 
wtasciwych przepisach, chyba ze stanowiCl one cz~sc Dokumentacji ZamawiajClcego. 
W przypadku nieuzyskania odst~pstwa od przepisow techniczno-budowlanych 
Wykonawca ma obowiClzek wykonac Prace Projektowe zgodnie z obowiClZujClcymi 
przepisami i warunkami technicznymi-budowlanymi w ramach Wynagrodzenia 
okreslonego w § 32 ust. 1 lit. a i b, 

i) zapewnienie koordynacji mi~dzy wszystkimi branzami zarowno na etapie 
projektowania, jak i wykonawstwa, 

j) dostawa niezb~dnego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprz~tu i UrzCldzeri wraz z 
ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem, 

k} montaz wyposazenia i rzeczy, " 



I) 	 udzielenie odptatnej i niewytC4cznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej 
do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z carosci 
dostarczonego w ramach przedmiotu zam6wienia Oprogramowania, zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, 
dostarczonych wraz z oprogramowaniem, 

m) 	uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii 
wymaganych przez prawo niezb~dnych do petnego wykonania Umowy i poniesienie 
koszt6w ich uzyskania, 

n) 	 sporzC4dzenie w imieniu ZamawiajC4cego zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy 
i uzyskanie ostatecznej/ych decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych 
pozwolen wymaganych przepisami prawa niezb~dnych dla wykonania przedmiotu 
Umowy i jego uzytkowania, 

0) 	 aranzacja zieleni poprzez ewentualnC4 wycink~ drzew i krzew6w i wykonanie 
nasadzen zamiennych oraz zapewnienie ... miesi~cznego okresu piel~gnacji 
materiafu roslinnego; Wykonawca jest obowiC4zany do wykonania projektu nasadzen 
zgodnie z wytycznymi ZamawiajC4cego; ewentualne uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu 
na wycink~ lezy po stronie Wykonawcy; ponadto Wykonawca ma obowiC4zek 
przedstawienia materiatu nasadzeniowego na zywo (nie na podstawie zdj~c); wyb6r 
materiatu nasadzeniowego musi si~ odbyc przy udziale ZamawiajC4cego w szkOtce, 
przy czym koszty dojazdu do szkOtki pokrywa Wykonawca, 

p) 	 przedstawienie ZamawiajC4cemu wszelkich dokument6w i informacji niezb~dnych do 
rozliczenia Inwestycji zgodnie z klasyfikacjC4 srodk6w trwatych - z jednoczesnym 
sklasyfikowaniem tych srodk6w w formie odr~bnego zestawienia, 

q) 	 zapewnienie ZamawiajC4cemu wglC4du do dokument6w, w tym wglC4du do dokument6w 
finansowych Wykonawcy zwiC4zanych z realizowanC4 InwestycjC4, w przypadku gdy 
realizacja Inwestycji b~dzie wsp6tfinansowana przez Uni~ EuropejskC4, 

r) 	 przekazanie przedmiotu Umowy ZamawiajC4cemu do uzytkowania, 
s) opracowanie na podstawie zaakceptowanego Projektu Budowlanego 

fotorealistycznych wizualizacji 3D, przedstawiajC4cych nieruchomosc obj~tC4 
przedmiotem Umowy w minimum 6 uj~ciach, w tym minimum 2 z lotu ptaka oraz 
minimum 4 z poziomu cztowieka. Wizualizacje powinny zawierac wiernie odtworzone 
tekstury detali architektonicznych elementy zagospodarowania terenu (w granicach 
szczegOtowego zakresu opracowania), w szczeg61nosci przedstawiac: 

• odwzorowanie istniejC4cych obiekt6w budowlanych, 
• 	 nawierzchnie przestrzeni publicznych i dr6g 
• 	 elementy infrastruktury drogowej (kraw~zniki, oswietlenie), 
• formy zieleni (drzewa, krzewy, zielen niska), 

• obiekty matej architektury i meble miejskie, 

• inne uzyte rozwiC4zania projektowe. 

Fotorealistyczne wizualizacje nalezy opracowac w rozdzielczosci 300 dpi i wielkosci 
formatu AO, ptiki zapisane w formacie TIFF tub PDF oraz przekazac je 
ZamawiajC4cemu. 
Wykonawca przekaze dane zr6dfowe, wykorzystane do opracowania 
fotorealistycznych wizualizacji 3D w wersji edytowalnej w formacie plik6w FBX tub 
OBJ, kt6ry umozliwi ich przeglC4danie i edytowanie w programie Autodesk 3ds Max 
lub Autodesk InfraWorks, w szczeg61nosci b~dzie zawierac: 
• sceny 3D uzyte do renderowania, animacji i modelowania 3D, wraz 
z bibliotekC4 uzytych materiat6w, nawierzchni i tekstur budynk6w, a takZe obiektami 
kamer i swiatet z ich ustawieniami, 
• katalog wykorzystanych budynk6w 3D w postaci uproszczonej geometrycznie 
bryty budynku, z teksturC4 elewacji i uproszczonym ksztattem dachu (budynki 
powinny zostac zgeneralizowane i nie zwierac szczegOt6w architektonicznych np. 
komin6w, balkon6w, okien, drzwi, gzyms6w) oraz katalog modeli 3D uzytych 



rozwiClzan projektowych, zapisanych w odr~bnych folderach dla poszczegolnych 

funkcji zagospodarowania. 

Wszystkie przekazane dane powinny zostac zapisane w uktad wspOtrz~dnych xyz: 

PUWG 2000 strefa 6 (18°) i wysokosciowym w uktadzie odniesienia Kronsztad 86. 


3. 	 Prace b~dCl wykonywane w zabytkowych budynkach wpisanych do rejestru zabytkow 
pod nr AJ347. Nieruchomosc znajduje si~ na terenie wpisu obszarowego do rejestru 
zabytkow nr AJ48 z dnia 20.01.1971 r. dla uktadu urbanistycznego ul. Piotrkowskiej. Na 
wskazanym obszarze ochronie konserwatorskiej podlega historyczny uktad 
urbanistyczno-architektoniczny, w tym m.in. skala i typ zabudowy oraz historyczne 
podziaty wtasnosciowe. Teren ten zostal rowniez obszarowo uj~ty w gminnej ewidencji 
zabytkow jako historyczny uktad urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy Osady todka. 
W stosunku do obiektow prowadzona jest procedura wpisania do rejestru zabytkow. 

4. 	 Wykonawca zobowiClzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 
r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Oz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pozn. 
zm.). 

5. 	 W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiClzany jest do przyj~cia na 
siebie obowiClZkow wytworcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z 
ustawCl z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Oz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pozn. 
zm.), a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu 
do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do ZamawiajClcego. 

6. 	 SzczegOtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajCl 
oprocz niniejszej Umowy wszelkie zatClczniki stanowiClce jej integralnCl cz~sc, w tym w 
szczegolnosci: 
a) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi 

zmianami (ZatClcznik nr 1), 

b) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (ZatClcznik nr 2), 

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatClcznikami (ZatClcznik nr 3). 


7. 	 W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz 
dokumentach wymienionych w ust. 6, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyc zgodnie 
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajClcy prawidtowCl realizacj~ Inwestycji. 
W szczegolnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wCltpliwosci lub sprzecznosci 
w tresci Umowy oraz dokumentow nalezy miec na wzgl~dzie, iz zamiarem 
ZamawiajClcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci 
i funkcjonalnosci obiektow stanowiClcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu 
Umowy z obowiClzujClcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajCl w mysl 
art. 65 kodeksu cywilnego, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w 
tresci Umowy lub dokumentow okreslonych w ust. 6 przyjrnowac si~ b~dzie znaczenie i 
tresc korzystniejszCl pod wzgl~dem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy, 
analogicznie tez w przypadku ujawnienia wCltpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu 
obowiClZkow Wykonawcy pierwszenstwo b~dzie nadawac si~ znaczeniu 
stwierdzajClcemu istnienie obowiClZku, pomijac si~ b~dzie zas znaczenia zmierzajClce do 
zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiClZku. 

8. 	 W przypadku uzyskania przez ZamawiajClcego dofinansowania Inwestycji ze srodkow 
UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 
2014-2020, dziatania nr V1.3, poddziatania nr V1.3.1 - Rewitalizacja i rozwoj potencjatu 
spoteczno-gospodarczego - ZIT, Wykonawca zobowiClzany jest oznaczac dokumenty 
dotyczClce realizacji Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi 
obowiClzujClcymi w ramach Perspektywy finansowej 2014-2020. 

§3. 

Terminy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy i Rady Techniczne 


1. Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajCl na dzien 31.03.2020 r., z tym ze 
Wykonawca zobowiClzany jest do przekazania ZamawiajClcemu Projektu/ow 
Budowlanego/ych wraz z ostatecznCl/nymi decyzjCl/ami 0 pozwoleniu na budow~ oraz do 
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przekazania Projektu/ow Wykonawczego/ych - w terminie 6 miesiQcy od dnia zawarcia 
Umowy. 

2. 	 Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozonq Ofertq oraz z dotozeniem szczegolnej i 
najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zarowno wskazany termin oraz 
dalej wskazane terminy szczegotowe Sq obiektywnie i prawidtowo okreslone i Sq 
wystarczajqce dla wykonania i zakonczenia wszystkich Robot, Ustug 
i Dostaw stanowiqcych przedmiot Umowy. 

3. 	 Niezaleznie od Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajq, ze 
szczegotowe terminy realizacji konkretnych czynnosci to jest m.in. opracowanie Projektu/
ow Budowlanegol-ych i Wykonawczego/ych nastqpi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo 
- Finansowym z uwzglQdnieniem terminu 6 miesiQcy, 0 ktorym mowa w ust. 1. 

4. 	Wykonawca zobowiqzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozye 
Zamawiajqcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objQtego 
przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien okreslae 
szczegOtowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegolnych czynnosci w ujQciu 
tygodniowym w zakresie Prac Projektowych i miesiQcznym dla prac budowlanych oraz 
okreslae wartose Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu, jak rowniez 
wSkazywae terminy Rad Technicznych, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi bye 
zgodny z wymaganiami, jakie w tym zakresie przewiduje SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi rowniez zawierae podziat na kolejne etapy 
projektowania, Roboty Budowlane, Dostawy, montaz i szkolenia oraz okreslae wartose 
Wynagrodzenia Wykonawcy dla projektowania, Robot Budowlanych, dostaw montazu oraz 
szkolen. W zakresie Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiqzany jest do 
uwzglQdnienia podziatu Prac Projektowych na poszczegolne etapy: etap 1: opracowanie 
wstQpnych rozwiqzan projektowych na podstawie Koncepcji wielobranzowej stanowiqcej 
zatqcznik do PFU, etap 2: opracowanie docelowego Projektu Budowlanego wraz z 
projektami branzowymi oraz etap 3: Projekt Wykonawczy. 

5. 	 Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajqcego. 
Zamawiajqcy ma prawo zgtosie w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez 
WykonawCQ harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego 
projektu harmonogramu oraz wnioskowae 0 wprowadzenie wymaganych przez niego 
zmian. 

6. 	 Wykonawca zobowiqzany jest uwzglQdniae zastrzezenia i uwagi, 0 ktorych mowa w ust. 
5, i przedtozye Zamawiajqcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajqcego 
w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajqcego. Ostatecznie zaakceptowany przez 
Zamawiajqcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawQ do finansowego i 
terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia oraz stanowie bQdzie Zatqcznik 
nr 4 do Umowy. 

7. 	 Przed rozpoczQciem realizacji Robot, najpozniej w dniu przekazania Placu Budowy 
Wykonawca zobowiqzany jest do przedtozenia do akceptacji Zamawiajqcego 
zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego okreslajqcego szczegotowe 
terminy realizacji i uzgodnien poszczegolnych czynnosci w ujQciu tygodniowym dla Robot 
Budowlanych oraz Dostaw i Ustug. Zamawiajqcy uprawniony jest do zgtaszania i 
wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzqdzenia aneksu 
do Umowy, ponadto nie moze stanowie podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, 0 

ktorym mowa w ust. 1. 
8. 	 Zamawiajqcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowae 0 aktualizacjQ przedstawionych 

w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym terminow realizacji poszczegolnych Robot, 
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajq siQ temu 
wzglQdy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno 
bye uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji 
Zamawiajqcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie 
okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi 
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zmiany Umowy i nie wymaga sporz~dzenia aneksu do Umowy, ponadto nle moze stanowie 
podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, 0 ktorym mowa w ust. 1. 

9. 	 W przypadku, gdy zJozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie siC? niespojny 
z faktycznym postC?pem pracy lub ze zobowi~zaniami Wykonawcy Strony zgodnie ustalaj~, 
iz Wykonawca zobowi~zany jest do przedJozenia skorygowanego Harmonogramu 
Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga 
akceptacji Zamawiaj~cego, ktory uprawniony jest do zgJaszania i wprowadzania w nim 
zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. 

10. 	Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 9 nie stanowi zmiany Umowy i nie 
wymaga sporz~dzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowie podstawy do 
zmiany terminu realizacji Umowy, 0 ktorym mowa w ust. 1. 

11. 	 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien bye skoordynowany z robotami 
planowanymi w ramach realizacji pozostaJych czC?sci zamowienia realizowanych w ramach 
zamowienia pod nazw~ "Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6:przebudowa 
chodnikow wraz z oswietleniem i meblami miejskimi ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. 
PiJsudskiego do ul. Nawrot". 

12. 	Wykonawca zobowi~zany jest systematycznie informowae Zamawiaj~cego 0 postC?pie 
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposob okreslony w ust. 21 
oraz w § 33 ust. 2. Strony ustalaj~ przy tym, ze na etapie prac zwi~zanych z 
opracowywaniem Dokumentacji Projektowej Wykonawca winien na biez~co informowae 
Zamawiaj~cego 0 podejmowanych rozstrzygniC?ciach projektowych i zasiC?gae jego 
wstC?pnych opinii juz na eta pie przygotowywania i analizowania szczeg610wych rozwi~zali 
projektowych. Opisany powyzej obowi~zek biez~cych konsultacji w trakcie Prac 
Projektowych nie uchybia w zaden sposob zobowi~zaniom Wykonawcy do uzyskania 
uzgodnieli Zamawiaj~cego dla tresci Dokumentacji Projektowej, 0 czym mowa w dalszej 
czC?sci Umowy. 

13. 	W celu prawidtowego wsp61dziaJania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy 
rozwi~zania projektowe na poszczegolnych etapach projektowania oraz postc?p prac 
budowalnych na eta pie wykonania Robot Budowalnych bC?d~ podlegae ocenie przez 
RadC? Techniczn~ przy Zamawiaj~cym. 

14. Pierwsza Rada Techniczna powinna siC? odbye w ci~gu 7 dni od podpisania Umowy. 
Wniosek Wykonawcy do Zamawiaj~cego 0 zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej 
winien bye ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i 
tematyki oraz porz~dku obrad. Do w/w wniosku powinien bye doJ~czony materiat 
pogl~dowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden 
komplet dokumentacji papierowej, ktory umozliwi czlonkom Rady Technicznej i gosciom 
wczesniejsze zapoznanie siC? z przedstawian~ tematyk~ i celem Rady. 

15. 	 Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowi~zkowo bye obecni wszyscy 
projektanci branzowi oraz Dyrektor Projektu. Na kolejnych Radach Technicznych 
zawsze/obowi~zkowo obecni powinni bye projektanci poszczegolnych branz, ktorych 
temat Rady T echnicznej dotyczy. 

16. 	Na etapie projektowania Rady Techniczne odbywae siC? bC?d~ cyklicznie co najmniej raz 
w tygodniu. Materialy wraz z agend~ musza zostae przekazane w formie elektronicznej 
do Zamawiaj~cego na 2 dni robocze przed Rad~ Techniczn~. 

17. Na eta pie realizacji Robot Rady Techniczne bC?d~ siC? odbywae co najmniej raz na dwa 
tygodnie. Materialy wraz z agend~ musza zostae przekazane w formie elektronicznej do 
Zamawiaj~cego na 2 dni robocze przed Rad~ Techniczn~. 

18. Udzial w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiaj~cy nie zwraca 
kosztow dojazdu w tym zakresie. ObslugC? i stronC? techniczno-wizualn~ Rady 
Technicznej zapewnia Wykonawca, a Zamawiaj~cy udostC?pnia pomieszczenie na 
posiedzenie Rady Technicznej. 

19. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiaj~cego, ktory jest 
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjC?cie konstruktywnych ustaleli. Protok61 z 
przebiegu posiedzenia sporz~dza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania 



przewodniczqcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez 
przewodniczacego Rady. 

20. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajqcego Sq wiqzqce. 
21. Wykonawca ma obowiqzek sktadania comiesi~cznych raport6w z post~pu Prac 

Projektowych w terminie do 10 dnia nast~pnego miesiqca. 

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

§ 4. 
Wykonanie i odbior Dokumentacji Projektowej 

1. 	 Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiqzuje si~ do wykonania przedmiotu 
Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajqcego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi 
w Umowie i dokumentach stanowiqcych jej integralnq cz~se, zasadami aktualnej wiedzy 
tech n icznej , obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami 
technicznymi obowiqzujqcymi dla przedmiotu Umowy i rysunkami normatywnymi oraz 
oswiadcza, ze posiada niezb~dne kwalifikacje do wykonania Ookumentacji Projektowej w 
ramach Umowy. Ookumentacja Projektowa ma bye tak wykonana, aby umozliwiata 
realizacj~ przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach realizacji Prac Projektowych w 
zakresie obj~tym Inwestycjq zobowiqzany jest do uwzgl~dnienia istniejqcych 
historycznych element6w znajdujqcych si~ w budynkach zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi. 

2. 	 Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiqzuje si~ wykonae Ookumentacj~ 
Projektowq zawierajqcq elementy opisane w opisie przedmiotu zam6wienia, w tym w 
szczeg61nosci ponizsze elementy: 

a) 	 Projekt Budowlany (sporzqdzony zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegOiowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Oz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm. ) w zakresie 
uwzgl~dniajqcym specyfik~ rob6t budowlanych, a w nim: 
• 	 projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostanq naniesione 

w spos6b czytelny obj~te opracowaniem obiekty, granice wtasnosci nieruchomosci, 
numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci, 

• projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczeg61nych branz, 
b) Projektly Wykonawczyle. 
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, 
d) zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczeg61nych obiekt6w i branz, 
e) informacj~ dotyczqCq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odr~bnych przepis6w, 
f) odpowiedniq cz~se zWiqzanq z procedurq oddziatywania na srodowisko - zgodnie z 

wymogami wtasciwych przepis6w i organ6w administracyjnych, w kt6rych gestii lezy ta 
problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane, 

g} operat wodnoprawny i 	decyzj~ 0 pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji - 0 ile b~dzie 
wymagana przez wtasciwy organ administracyjny, 

h) uzgodnienia branzowe, kt6re winny zostae dotqczone do projekt6w poszczeg61nych 
branz, 

i) operat terenowo - prawny zawierajqcy: 
• 	 aktualne wypisy z rejestru ewidencji grunt6w (muszq nosie dat~ opracowania z tego 

samego miesiqca danego roku, w kt6rym nast~puje odbi6r dokumentacji), 
• 	 aktualnq map~ z ewidencji grunt6w z naniesionq lokalizacjq obiekt6w budowlanych 

wraz z pasem rob6t oraz okresleniem powierzchni zaj~tych pod jej budow~ (muszq 
nosie dat~ opracowania z tego samego miesiqca danego roku, w kt6rym nast~puje 
odbi6r dokumentacji), 

j) projekt tymczasowej organizacji ruchu( ..TOR"), 0 ile b~dzie zachodzita taka koniecznose, 



t 

k) projekt obstugi komunikacyjnej budowy i organizacji placu budowy, I 
I) inwentaryzacj~ zieleni wraz z projektem gospodarki istniejqcq zieleniq, wykonanq na 


planie zagospodarowania terenu, dla celow uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na wyci~cie 
 I 
drzew (0 ile b~dzie wymagana), zgodnie z ustawq 0 ochronie przyrody z dnia 16 i 
kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z potn. zm.), 

t) wszelkie inne niezb~dne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania, f 
zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, wniosek 0 wydanie decyzji 
pozwolenie na budow~, zgtoszenie wykonania robot, inne zalqczniki warunkujqce 
przystqpienie do Robot Budowlanych. 

3. 	 Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu kompletne opracowania b~dqce przedmiotem I 
niniejszego zamowienia, w formie: 


a) papierowej: 

- Projekt Budowlany -7 kpl. 
 I 
- Projektly Wykonawczy/e - 5 kpl. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - 2 kpl. 
 I- zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczegolnych obiektow i branz - 2 kpl. t 
- zbiorcze zestawienie kosztow - 2 kpl. I- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu - 5 kpl. 
- Dokumentacja Powykonawcza -5 kpl. i 

f 
i 
t

Oryginaty uzgodnien powinny bye dotqczone do poszczegolnych opracowan branzowych tw komplecie nr 1. i 
b) 	 cyfrowej z nagranymi opracowaniami: 

I 
tpiyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tqcznie z mapq ewidencji 


gruntow, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami), 

w wersji edytowalnej: 

- ptyta CD z nagranq kompletnq dokumentacjq projektowq w formie cyfrowej - 3 kpl. 

- ptyta CD z nagranq kompletnq dokumentacjq powykonawczq - 3 kpl. 


w wersji nieedytowalnej: 

- ptyta CD z nagranq kompletnq dokumentacjq projektowq - 3 kpl. 

- ptyta CD z nagranq kompletnq dokumentacjq powykonawczq - 3kpl. 


4. 	 Kompletne opracowanie powinno bye umieszczone w katalogu 0 nazwie 

odzwierciedlajqcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi bye umieszczony 

plik w formacie tekstowym 0 nazwie "SPIS.TXT" zawierajqcy list~ podkatalogow i plikow 

wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien 

bye zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach 0 formacie podkatalogu - nazwa 

pliku powinna odzwierciedlae temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny bye w 

wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny bye w wersji 

edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykonae w 

arkuszu kaJkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazae w formie 

elektronicznej Zamawiajqcemu. 


5. 	Jakose zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkow technicznych i 

zdj~e powinna umozliwiae odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie 

przekraczae rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzqdzen do wyswietlania i powielania 

danych. Materiaty skanowane wchodzqce w sktad dokumentacji powinny 

charakteryzowae si~ nast~pujqcymi parametrami : 


1) Rysunki techniczne kolorowe: 

a) rozdzielczose: minimalna 150 dpi - maksymalna 200 dpi, 

b) minimalna liczba kolorow: 256 w indeksowanej palecie, 


2) Rysunki techniczne czarno-biate: 

a) rozdzielczose: minimalna 150 dpi - maksymalna 200 dpi, 

b) 8 bitowa skala szarosci dla swiattokopii lub 1. bitowy koJor dla wydrukow 
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z biatym Hem, 
3) 	 Dokumenty: 


a) rozdzielczose: minima Ina 150 dpi - maksymalna 200 dpi, 

b) 8 bitowa skala szarosci. 


6. 	 przygotowanie i ztozenie kompletnych wniosk6w 0 uzyskanie niezb~dnych decyzji 
administracyjnych (np.: decyzja 0 pozwoleniu na prowadzenie rob6t budowlanych przy 
zabytku, decyzja 0 pozwoleniu na budow~ umozliwiajqcych realizacj~ prac) lub zgtoszen 
nalezy do Wykonawcy. przed ztozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem Wykonawca 
przedktada sporzqdzonq dokumentacj~ do zatwierdzenia przez Zamawiajqcego. T ermin 
tego zatwierdzenia okresla si~ na 7 dni roboczych. Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ 
niezwtocznie dostarczye wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa. 

7. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu poprzedzone musi bye przeprowadzeniem 
inwentaryzacji zieleni w terenie przy udziale Zamawiajqcego oraz przedstawicieli 
jednostki budzetowej Miasta lodzi- Zarzqdu Zieleni Miejskiej. 

8. 	 Zamawiajqcy przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej z podziatem na 
poszczeg61ne etapy obejmujqce: 
a) etap 1: opracowanie wst~pnych rozwiqzan projektowych na podstawie Koncepcji 
wielobranzowej stanowiqcej zatqcznik do PFU, 
b) etap 2: opracowanie docelowego Projektu Budowlanego wraz projektami bra nzowymi , 
c) etap 3: Projektly Wykonawczy/e. 

9. 	 Kazdy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wymaga akceptacji/zatwierdzenia 
Zamawiajqcego w formie pisemnego protokotu odbioru opracowan obj~tych danym 
etapem wskazanych w ust. 8. Kazdy kolejny etap moze zostae przedtozony do 
akceptacji/zatwierdzenia Zamawiajqcemu w formie pisemnego protokotu odbioru po 
akceptacji/zatwierdzeniu etapu poprzedniego. 

10. Zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowej: 
Strony ustalajq nast~pujqce zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowej 
opracowanej w ramach poszczeg61nych etap6w wskazanych w ust. 8: 

a) do odbioru mogq zostae przedstawione wytqcznie opracowania wykonane w ramach 
danego etapu, kompletne, zawierajqce petny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie z 
PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi zatqcznikami oraz zaopiniowane przez Inzyniera 
Kontraktu. W przypadku nie spetnienia wymagan opisanych powyzej Zamawiajqcy rna 
prawo odm6wie przystqpienia do odbioru opracowan wykonanych w ramach danego 
etapu. 

b) Wykonawca jest zobowiqzany do przekazania Zamawiajqcemu Dokumentacji Projektowej 
wykonanej w ramach danego etapu 0 kt6rym mowa w ust. 8, wraz z wykazem opracowan 
i szczeg6towym spisem zawartosci oraz pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy, iz 
Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach danego etapu jest wykonana zgodnie z 
Umowq, obowiqzujqcymi przepisami i normami oraz jest kompletna z punktu widzenia 
celu, kt6remu rna stuzye. 

c) 	przekazana Dokumentacja Projektowa b~dzie wewn~trznie skoordynowana technicznie i 
mi~dzybranzowo. Zawierae b~dzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwiqzan 
projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 
wynikajqcym z przepis6w. Posiadae b~dzie oswiadczenie Projektanta wymagane wart. 
20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane 0 zgodnosci projektu z przepisami. W Specyfikacjach 
T echnicznych Wykonania i Odbioru Rob6t b~dq zastosowane wyroby budowlane 
(materiaty i urzqdzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby 
zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie b~dq mogty bye 
zastosowane w Dokumentacji Projektowej po uzyskaniu zgody Zamawiajqcego. 

d kazdorazowo po przekazaniu Zamawiajqcemu Dokumentacji Projektowej zostanie spisany 
przez Strony stosowny protok6t przekazania a w przypadku dokonania odbioru protok6t 
odbioru. przed pierwszym przekazaniem lub odbiorem Dokumentacji Projektowej 
Wykonawca sporzqdzi i przekaze Zamawiajqcemu do akceptacji projekt wzoru protokotu 
przekazania/odbioru nie p6zniej niz na 10 dni roboczych przed dniem planowanego 
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przekazania lub odbioru dokumentacji. Akceptacja projekt6w wzor6w protokot6w przez I 
Zamawiaj'lcego nast'lpi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. r

e) w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiaj'lcemu przez 
Wykonawc~ Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach danego etapu Zamawiaj'lcy t 
przyjmie j'l bez zastrzezen albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej list~ uwag i [ 
zastrzezen. f 

f) w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen l 
Wykonawca uwzgl~dni te uwagi i zastrzezenia Zamawiaj'lcego i dor~czy 
Zamawiaj'lcemu skorygowany przedmiot odbioru a Zamawiaj'lcy w terminie nie I 
dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia 0 ile wszystkie uwagi l 
Zamawiaj'lcego zostan'l uwzgl~dnione albo odm6wi na pismie dokonania odbioru 

I 

Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach danego etapu. W przypadku gdy IZamawiaj'lcy nie dokona odbioru Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach 

danego etapu w sytuacji, 0 kt6rej mowa powyzej, przyjmuje si~, ze Wykonawca 

pozostaje w op6inieniu od dnia nast~pnego po uptywie 5 dni roboczych wyznaczonych 

dla Zamawiaj'lcego na dokonanie odbioru albo odmow~. 


g) odbi6r przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odb~dzie si~ w siedzibie 
Zamawiaj'lcego. 

h) do terminu 0 kt6rym mowa w § 3 ust. 1 Umowy wlicza si~ procedur~ odbiorow'l, 0 kt6rej " 
mowa w lit. a-f. ... 

i) odbi6r opracowan w ramach etap6w, 0 kt6rych mowa w ust. 8 nie stanowi podstawy do 
wyptaty wynagrodzenia za realizacj~ Prac Projektowych. 

j) 	 uzyskanie przez Wykonawc~ ostatecznej/ych decyzji 0 pozwoleniu na budow~ na 
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiaj'lcego wolnego od wad Projektu 
Budowlanego b~dzie stanowito podstaw~ do wyptaty wynagrodzenia 0 kt6rym mowa § 
32 ust.1 lit. a. 

k) 	 odbi6r etapu trzeciego (Projektly Wykonawczy/e) b~dzie stanowit podstaw~ do wyptaty 
wynagrodzenia 0 kt6rym mowa § 32 ust. 1 lit. b. 

11. 	 Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia 
opisanego w § 32 zobowi'lzany jest r6wniez do wykonania dokumentacji 
projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 2, a zWi'lzanej z wymaganiami jednostek 
opiniuj'lcych i uzgadniaj'lcych, uczestnicz'lcych w procedurze uzyskania Pozwolenia 
na Budow~/zgtoszenia rob6t oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Na tej samej 
zasadzie Wykonawc~ obci'lza obowi'lzek pozyskiwania wszelkich danych oraz 
dokument6w niezb~dnych do opracowania prawidtowej dokumentacji, 0 kt6rej mowa w 
ust. 2. 

12. 	 Strony przyjmuj'l, ze od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca ~ 
zobowi'lzany jest realizowac przedmiot zam6wienia zgodnie ze szczeg6tow'l tresci'l tych 
uzgodnionych dokument6w, zgodnych z wymaganiami wynikaj'lcymi z SIWZ i PFU. W 
przypadku zgtoszenia nast~pnie czy to na wniosek Zamawiaj'lcego czy to na wniosek 
Wykonawcy woli wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do uzgodnionej 
Dokumentacji Projektowej, kt6re jednak nie ~d'l wykraczac poza warunki wynikaj'lce z 
tresci SIWZ i PFU i ~d'l si~ miescic w zakresie przedmiotu Umowy, skorygowanie tych 
dokument6w przez Wykonawc~ nie b~dzie stanowic zmiany Umowy, a jedynie ~dzie 
wymagac uzgodnienia i zgody Zamawiaj'lcego na wprowadzenie takiej zmiany do 
uzgodnionej uprzednio Dokumentacji Projektowej. 

13. 	 Wykonawca w catosci odpowiada za prawidtowosc i poprawnosc catosci Prac 
Projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien 
wynikaj'lcych z tytutu gwarancji i r~kojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiaj'lcy 
zgtasza jakies zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowi'lzany jest przez caty okres 
realizacji Inwestycji czuwac nad poprawnosci'l Dokumentacji Projektowej oraz 
mozliwosci'l prawidtowej realizacji Rob6t na podstawie opracowanej Dokumentacji 
Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni si~ jakakolwiek Wada lub 
nieprawidtowosc w kt6rymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, lub ujawni'l si~ 
okolicznosci maj'lce wptyw na prawidtowosc przyj~tych rozwi'lzan projektowych (np.: 
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kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca 

obowi~zany jest niezwtocznie w ramach Wynagrodzenia opisanego w § 32 zapewnic 

opracowanie prawidtowej dokumentacji niezbfidnej do prowadzenia/kontynuowania 

Robot. Niezaleznie od powyzszego Zamawiaj~cy w kazdym czasie rna prawo zgtaszac na 

pismie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowi~zany jest 

usun~c dostrzezone Wady najpozniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgtoszenia, 

chyba ze usunificie Wady wymagac bfidzie dtuzszego terminu. W takim przypadku 

Wykonawca wraz z Zamawiaj~cym uzgodni termin usunificia tej Wady nie dtuzszy jednak 

niz 21 dni od dnia pisemnego zgtoszenia Wad. Nieusunificie Wad w terminie przez 

WykonawCfi stanowi podstawfi dla Zamawiaj~cego do: 

1) 	 prawa zlecenia tzw. nwykonawstwa zastfiPczego" przez Zamawiaj~cego innemu 


projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej CZfisci dokumentacji, 

ktorej dotycz~ Wady, na co Wykonawca wyraza zgodfi lub 


2) 	 do odst~pienia przez Zamawiaj~cego od Umowy w zakresie dotycz~cym tej CZfisci 

dokumentacji, ktorej dotycz~ Wady, jezeli nie wptywaj~ one na przydatnosc 

pozostatej CZfisci dokumentacji. 


Postanowienia powyzsze nie uchybiaj~ dalszym postanowieniom Umowy okreslaj~cym 
warunki rfikojmi i gwarancji. 

14. Zamawiaj~cy w trakcie realizacji Prac Projektowych jak tez realizacji Robot Budowlanych 
po stwierdzeniu istnienia Wady, w Dokumentacji Projektowej, wykonuj~c uprawnienia 
wzglfidem Wykonawcy moze rowniez : 
1) odst~pic od Umowy w catosci lub w cZfisci, bez wyznaczenia terminu do usunificia 

Wad, gdy Wady maj~ charakter istotny i nie dadz~ sifi usun~c a ze wzglfidu na ska1fi 
dotychczasowych uchybieri Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza 
wspotpraca mifidzy Stronami przebiegata nalezycie, 

2) 	 obnizyc Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadz~ sifi usun~c, 


lecz nie maj~ charakteru istotnego, 

15. Wykonanie prawa odst~pienia, 0 ktorym mowa w ust. 13 pkt 2 i ust. 14 pkt 1, nast~pic 

moze poprzez ztozenie oswiadczenia na pismie w terminie 30 dni od dnia 
protokolarnego stwierdzenia odpowiednio, ze: 

1) Wady nie zostaty usunifite w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj~cego! 


2) Wady maj~ charakter istotny i nie dadz~ sifi usun~c, a ze wzglfidu na ska1fi 

dotychczasowych uchybieri Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza 

wspOlpraca mifidzy stronami przebiegata naleZycie. 

§ 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sifi odpowiednio. 


16. Wykonawca udziela Zamawiaj~cemu gwarancji jakosci na wykonan~ Dokumentacjfi 
Projektow~ na okres od dnia odbioru opracowari wykonanych w ramach ostatniego 
etapu Dokumentacji Projektowej do dnia wygasnificia odpowiedzialnosci Wykonawcy z 
tytutu rfikojmi i gwarancji za Wady Robot wykonanych na podstawie Dokumentacji 
Projektowej. 

17. W ramach niniejszej gwarancji: 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiaj~cego za Wady Dokumentacji 
Projektowej zmniejszaj~ce jej wartosc lub uzytecznosc za wzglfidu na cel okreslony w 
Umowie, a w szczegolnosci odpowiada za rozwi~zania niezgodne z obowi~zuj~cymi 
normami, niezgodne z obowi~zuj~cymi przepisami prawa krajowego oraz wspolnotowego 
i przepisami techniczno - budowlanymi. Za wadfi Dokumentacji Projektowej uwaza sifi w 
szczegolnosci wadfi, ktora doprowadzi lub moze doprowadzic do wady Inwestycji lub jej 
dowolnej cZfisci, 
2) w przypadku wyst~pienia wad w Dokumentacji Projektowej, ktorych nie ujawniono w 
trakcie odbioru, Zamawiaj~cy rna prawo z~dac ich usunificia w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiaj~cego (nie krotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy 
(naniesienie uzupetnieri i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod rygorem 
naliczenia kary umownej. W przypadku nieusunificia wad w wyznaczonym terminie lub 
odmowy ich usuni~cia Zamawiaj~cy bfidzie uprawniony do zlecenia ich usunificia 
podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy. 
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18. Niniejsza Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji. 
19. 	 Okres r~kojmi zostaje wydtuzony i liczy si~ od dnia odbioru ostatniego etapu 

Dokumentacji Projektowej do dnia wygasni~cia odpowiedzialnosci Wykonawcy Rob6t z 
tyturu gwarancji za Wady Rob6t wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowej. W 
pozostatym zakresie odpowiedzialnosc z tytutu r~kojmi Wykonawca ponosi na zasadach 
okreslonych w Kodeksie cywilnym. 

20. 	W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji 
Projektowej obj~tej niniejsz~ Umow~, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem Pozwolenia 
na Budow~ (w tym r6wniez w trakcie post~powania administracyjnego w przedmiocie 
uzyskania Pozwolenia na Budow~), jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia, zar6wno 
w trakcie realizacji Inwestycji jak tez w okresie R~kojmi i Gwarancji koszt wykonania 
dokumentacji wolnej od Wad w catosci obci~za Wykonawc~. 

21. Jezeli Dokumentacja Projektowa zawierac b~dzie wady istotne ujawnione w fazie 
realizacji Rob6t i skutkuj~ce koniecznosci~ poniesienia dodatkowych koszt6w, to: 
a) koszty te pokryje w pierwszej kolejnosci Wykonawca, na kt6rym spoczywa ci~zar 

podj~cia wszelkich koniecznych dziatan i koszt6w, niezb~dnych do usuni~cia wady 
lub jej skutk6w, 

b) 	jezeli koszty te zmuszony byt poniesc Zamawiaj~cy, to Wykonawca zwr6ci mu w 
catosci takie koszty zwi~zane z potrzeb~ zam6wienia przez Zamawiaj~cego dostaw, 
ustug lub rob6t budowlanych nie obj~tych niniejsz~ Umow~ lub zwi~zane z 
jakimikolwiek odszkodowaniami, kt6re Zamawiaj~cy pokryt w nast~pstwie zaistnienia 
takiej wady. 

22. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie b~dzie naruszac praw 
os6b trzecich, a w przypadku wyst~pienia w tym wzgl~dzie jakichkolwiek naruszen, 
zobowi~zuje si~ poniesc petn~ odpowiedzialnosc odszkodowawcz~ z tego tytutu. 

23. Wykonawca oswiadcza, ze wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostata 
dokumentacja b~dzie sp6jna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Rob6t w ramach 
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwi~zku z powyzszym jakakolwiek cz~sc 
Rob6t wykonana na podstawie Projektu Budowlanego i rysunk6w wykonawczych nie 
b~dzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniaj~ce i Wykonawcy nie 
b~d~ przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich Rob6t. 

24. 	 Wykonawca zobowi~zany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego 
oryginalnego egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiaj~cy oraz osoby 
przez niego upowaznione maj~ w kazdym czsie prawo wgl~du i wykorzystania 
powyzszego egzemplarza dokumentacji. 

25. 	Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowi~zany jest przestrzegac 
przepis6w Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wien publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. r. poz. 2164 z p6zn. zm.), w szczeg61nosci w zakresie okreslonym wart. 29 i 
nast~pne. 

26. 	Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie b~dzie mozna w zaden spos6b zastosowac 
opisu za pomoc~ okreslenia parametr6w i zostanie wskazane marka, znak towarowy, 
producent, dostawca, patent tub pochodzenie, zr6dto lub szczeg61ny proces, kt6ry 
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawc~ 
materiat6w lub normy nalezy dodac zapis, ze dopuszcza si~ oferowanie materiat6w lub 
rozwi~zari r6wnowaznych. W kazdym z takich przypadk6w Wykonawca zobowi~zany 
jest do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej r6wnowaznosci poprzez wskazanie 
najwazniejszych parametr6w i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartosci. 

27. 	W ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawca, z chwil~ przekazania 
Zamawiaj~cemu okreslonej dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej opracowanej 
w ramach poszczeg61nych etap6w wskazanych w ust. 8 - przenosi na rzecz 
Zamawiaj~cego na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby sktadania odr~bnych 
oswiadczeri Stron w tym zakresie i bez ograniczeri terytorialnych, autorskie prawa 
maj~tkowe do wykorzystania tej dokumentacji i wyraza zgod~ na petne korzystanie i 
uzywanie tej dokumentacji, przy czym powyzsze przeniesienia autorskich praw 
maj~tkowych w szczeg61nosci nast~puje na wskazanych ponizej polach eksploatacji: 

]6\~ 




1) 	 prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udost~pniania, 
rozpowszechniania dokumentacji w postaci materialnych nosnik6w dokumentacji, 
w szczeg61nosci technikq drukarskq, reprograficznq czy zapisu magnetycznego, 

2) 	 prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udost~pniania, 
rozpowszechniania dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zar6wno 
poprzez umieszczanie jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych w 
szczeg61nosci na CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pami~ci komputera, jak 
r6wniez poprzez udost~pnianie dokumentacji jako produktu multimedialnego 
w sieciach teleinformatycznych (w szczeg61nosci poprzez umieszczenie 
Dokumentacji Projektowej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy 
pami~ci RAM poszczeg61nych urzqdzeri biorqcych udzial w przekazie internetowym), 

3) 	 prawa do rozpowszechnia dokumentacji zar6wno w formie materialnych nosnik6w 
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, 
publiczne udost~pnianie czy elektroniczne komunikowanie dziela publicznosci w taki 
spos6b, aby kazdy m6g1 miec do niego dost~p w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, a takZe do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz og6lnodost~pnych 
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standard6w, a takze 
wykorzystywania jego fragment6w do reklamy lub promocji dzialari prowadzonych 
przez Zamawiajqcego, 

4) prawa do obrotu oryginaiem albo egzemplarzami, na kt6rych dokumentacj~ 
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo jego 
egzemplarzy, zar6wno w formie materialnych nosnik6w dokumentacji jak i jego 
cyfrowej postaci, a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek 
zwiqzanych z Zamawiajqcym zar6wno w formie materialnych nosnik6w opracowania, 
jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczeg61nosci dokonywanie czynnosci wyZej 
wskazanych w stosunku do calosci lub cz~sci przedmiotu Umowy, a takze ich 
wszelkich kopii poprzez przekazywanie: 
- innym wykonawcom jako podstaw~ lub material wyjsciowy do wykonania innych 

projekt6w i opracowari, 
- innym wykonawcom jako podstaw~ dla wykonania i nadzorowania rob6t 

budowlanych, 
5) 	 uzycia w celu dochodzenia roszczeri lub obrony swych praw, 
6) 	 uzywania dokumentacji lub jej fragment6w (cz~sci) w celach promocji Inwestycji i 

promocji Zamawiajqcego oraz prowadzonej przez niego dziaialnosci, w 
szczeg61nosci w zakresie realizowanych przez niego dzialari rewitalizacyjnych, 

7) 	 uzywania dokumentacji lub jej fragment6w (cz~sci) w przysztych post~powaniach 0 

udzielenie zam6wieri publicznych przez Zamawiajqcego lub podmioty dzialajqce w 
jego imieniu i na jego rzecz, 

8) 	 uzywania dokumentacji lub jej fragment6w dla realizacji rob6t budowlanych, dostaw 
lub uslug zwiqzanych z dzialalnosciq Zamawiajqcego, 

9) 	 wykorzystania Dokumentacji Projektowej w toku opracowywania kolejnych projekt6w 
i opracowari, w tym przez osoby trzecie, w zwiqzku z potrzebami Zamawiajqcego 
dotyczqcymi budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynk6w i obiekt6w 
budowlanych, zmiany sposobu uzytkowania budynk6w i obiekt6w budowlanych, 
zmiany sposobu zagospodarowania terenu w ramach obszaru obj~tego zakresem 
opracowania niniejszej Dokumentacji Projektowej, dla cel6w dostosowania tych 
obiekt6w i teren6w do aktualnych warunk6w, zakresu i program6w wykonywania 
zadari realizowanych przez Zamawiajqcego, 

10) korzystania z Dokumentacji Projektowej w zwiqzku z potrzebami dotyczqcymi 
wykonania wszelkich innych opracowari zaleznych, 

11) uzycia w celach zwiqzanych z przygotowaniem cyfrowych makiet 3D dla potrzeb 
rewitalizacji, sporzqdzania projekt6w miejscowych plan6w zagospodarowania 
przestrzennego, koncepcji zagospodarowania i innych opracowari urbanistycznych 
lub analitycznych dotyczqcych ksztattowania przestrzeni miejskich. 
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28. Wykonawca udziela Zamawiaj~cemu wyl~cznego prawa do rozporz~dzania i korzystania 
z wszelkiej Dokumentacji Projektowej zrealizowanej w ramach przedmiotu Umowy, 
w szczeg61nosci do dokonywania przer6bek, modyfikacji, adaptacji dokumentacji, co nie 
b~dzie stanowic uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji utworu pierwotnego 
wraz z prawem do zbycia na rzecz os6b trzecich. Wykonawca zgodnie z tym tei: 
zezwala Zamawiaj~cemu na wykonywanie wszelkich praw zalei:nych do Dokumentacji 
Projektowej (tak w odniesieniu do catosci, jak i w odniesieniu do poszczeg61nych jej 
cz~sci), w tym na jej przerabianie, adaptacje i inne postaci opracowywania tej 
dokumentacji oraz na wyrai:anie zgody na jej przerabianie, adaptacje oraz inne postaci 
opracowywania tej dokumentacji (taki:e przez osoby trzecie dziataj~ce na zlecenie 
Zamawiaj~cego). Wykonawca dodatkowo udziela taki:e zgody na wprowadzanie przez 
Zamawiaj~cego w przyszlosci zmian do Inwestycji (Rob6t wykonanych na podstawie 
przekazanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentacji Projektowej) wedle uznania 
Zamawiaj~cego, stosownie do uzasadnionych potrzeb Zamawiaj~cego zwi~zanych z 
koniecznosci~ realizacji zadari Zamawiaj~cego. 

29. 	Przekazane egzemplarze zar6wno w formie materialnych nosnik6w dokumentacji, jak i 
jego cyfrowej postaci z chwil~ ich wydania Zamawiaj~cemu staj~ si~ jego wtasnosci~. 

30. Postanowienia ust. 27-29 nie naruszaj~ autorskich praw osobistych. 
31. 	W przypadku wykonania przez Podwykonawc6w przedmiotu Umowy lub jego cz~sci 

Wykonawca b~dzie dysponowal tymi prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu 
Umowy lub jego cz~sci na zasadach okreslonych w ust. 27-29, i kt6re przenosi w tym 
zakresie na Zamawiaj~cego. 

§ 6. 
Nadzor autorski 

1. 	 Wykonawca zobowi~zuje si~, w ramach Wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w § 32 ust. 1 
lit. d do zapewnienia pe#nienia nadzoru autorskiego przez autor6w Dokumentacji 
Projektowej posiadaj~cych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie - zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami ustawy Prawo budowlane przez 
caly okres realizacji przedmiotu Umowy. 

2. 	 W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowi~zuje si~ do nadzoru w toku 
realizacji przedmiotu Umowy nad zgodnosci~ rozwi~zari technicznych i ui:ytych 
materiat6w z Dokumentacj~ Projektow~ i obowi~zuj~cymi przepisami, w tym techniczno
budowlanymi i normami technicznymi, a ponadto do: 
1) sporz~dzenia oraz uzupetniania dokumentacji projektowej oraz wyjasniania 
w~tpliwosci powstalych w toku realizacji przedmiotu Umowy, 
2) sporz~dzenia oraz uzgadniania z Zamawiaj~cym mOi:liwosci wprowadzenia 
rozwi~zari zamiennych w stosunku do rozwi~zari architektonicznych, konstrukcyjnych, 
instalacyjnych, materiatowych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgtoszonych 
przez Kierownika Budowy lub Ini:yniera Kontraktu, 
3) kontroli aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu, wymagaj~cej nowych pozwoleri, a w przypadku koniecznosci 
wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich 
wyst~pieri do instytucji opiniuj~cych oraz organu wydaj~cego pozwolenia, 
4) udziatu w komisjach i w Radach Technicznych organizowanych przez 
Zamawiaj~cego, 
5) uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze przedmiotu zam6wienia i jego 

cz~sci oraz w czynnosciach maj~cych na celu doprowadzenie do osi~gni~cia 


projektowych zdolnosci wykonawczych i ruchowych, 

6) nadz6r szczeg610wych badari materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z 

dokumentacj~ projektow~, wymaganiami normowymi i innymi obowi~zuj~cymi 


przepisami, 

7) udziat na i:~danie Zamawiaj~cego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy w 

miesi~cu, 
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8) po otrzymaniu wezwania do niezwtocznego, nie potniej nit w ciqgu 48 godzin, 

przyjazdu na miejsce Robot realizowanych w oparciu 0 wykonanq Dokumentacj~ 


Projektowq i dokonania oraz przekazania Zamawiajqcemu w wyznaczonym terminie 

poprawek, wynikajqcych z niezgodnosci opracowania projektowego ze stanem 

faktycznym lub z zawinionymi bt~dami. 


3. 	 W przypadku wystqpienia nieprawidtowosci w realizacji obowiqzkow dotyczqcych 
petnienia nadzoru autorskiego wynikajqcych z niniejszego paragrafu, Zamawiajqcy 
moze zglosic swoje zastrzezenia na pismie wraz z argumentacjq i naliczyc kar~ 
umownq, 0 ktorej mowa w § 35 ust. 1 lit. t Umowy lub odstqpic od Umowy w cz~sci 
dotyczqcej pelnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy 
jezeli stwierdzona nieprawidlowosc uniemozliwia realizacj~ przedmiotu Umowy. 
Wykonanie prawa odstqpienia moze nastqpic poprzez ztozenia oswiadczenia w formie 
pisemnej w terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidtowosci. 

4. 	 W przypadku wczesniejszego rozwiqzania Umowy i przej~cia przez Zamawiajqcego 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wyraza zgod~ na petnienie nadzoru autorskiego 
przez podmioty trzecie. 

5. 	 Podstawq do wyptaty Wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 32 ust. 1 lit. d b~dzie 
podpisany ProtokOt Odbioru Koncowego Inwestycji. 

III. ROBOTY BUDOWLANE 

§ 6. 
Roboty budowlane - zasady ogolne 

1. 	 Wykonawca zobowiqzuje si~ wykonac wszelkie Roboty zgodnie 
z Dokumentacjq Projektowq (Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym) 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami 
okreslonymi w Pozwoleniu na Budow~ oraz innych niezb~dnych decyzjach 
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajqc zasad wtasciwej sztuki i praktyki 
budowlanej oraz zalecen Zamawiajqcego a taki:e zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami 
prawa. 

2. 	 przed rozpocz~ciem Robot Wykonawca opracuje: 
a. 	Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktory sktadac si~ b~dzie z cz~sci 


opisowej i graficznej, 

b. 	Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
c. 	 Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 7, 
d. 	Program zapewnienia jakosci, 
e. 	Opini~ 0 stanie technicznym obiektow I budynk6w sqsiednich zgodnie z § 11 ust. 8. 

3. 	 Szczegolowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslac wysokosc 
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegolnych zakresow rob6t budowlanych w 
ukladzie miesi~cznym. 

§ 7. 
Uwagi ogolne do organizacji prac Wykonawcy 

1. 	 przed przystqpieniem do wykonywania Robot Wykonawca zobowiqzany jest przedstawic 
Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajqcemu instrukcj~ bezpiecznego wykonania - Program 
zapewnienia jakosci okreslajqcego dla kazdej z Rob6t: 
1) rodzaj i technologi~ Robot, 
2) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczeg61nych 

elementow Robot, 

3) system metod dokonywania pomiarow, sprawdzen, badan kontrolnych (sposob 


i procedur~) i sterowania jakosciq wykonywanych Robot, 
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do rozpocz~cia Robot, 
8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakoriczeniu Robot 

do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania, 
9) sposob post~powania z materiatami i Robotami nie odpowiadaj~cymi wymaganiom, 
10) wnioski i ustalenia pokontrolne. 
Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych 
dokumentow, lub wyst~pie 0 dokonanie uzupelnieri. Kompletny Program zapewnienia 
jakosci winien bye przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym 
rozpocz~ciem prac. 

2. 	 Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przyst~pienia 
do realizacji wymienionych w nim Robot. Pisemne formy dokonania biez~cych oraz 
koricowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeri parametrow technicznych wykonywanych 
prac b~d~ stanowi6 dokumentacj~ ich wykonana i stanowie podstaw~ do dokonania 
odbiorow poszczegolnych elementow prac przez nadzor inwestorski. Dokumenty te 
b~d~c elementem Dokumentacji Powykonawczej winny bye ewidencjonowane i 
przechowywane u kierownika budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego. 

3. 	 Wykonawca jest zobowi~zany podj~e wszelkie niezb~dne dzialania w celu 
zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniej~cych przewodow, rur, kanalizacji, kabli, 

4) 	 uprawnionych pracownikow i laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci6 
prowadzenie badari i inwentaryzacji geodezyjnej, 

5) 	 wyposazenie w sprz~t i urz~dzenia do pomiarow i kontroli, 
6) 	 wzor karty kontrolnej okreslaj~cej sposob oraz form~ gromadzenia wynikow badari 

laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiarow, a taki:e wyci~ganych wnioskow Ii zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i form~ przekazywania 
tych informacji Inzynierowi Kontraktu, 

7) zakres i terminy pomiarow, sprawdzeri, badari kontrolnych wymaganych I 

!

itp. zarowno nad, jak i pod ziemi~ w trakcie Robot, tak aby spelnie wymagania przepisow, 
lokalnych wladz i Zamawiaj~cego, a taki:e usun~e wszelkie szkody i pokrye koszty ich 
usuni~cia lub oplaty zwi~zane z odnosnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne 
nie uwidocznione wczesniej instalacje Wykonawca zobowi~zany jest do ich 
zabezpieczenia, przeniesienia lub usuni~cia zgodnie z warunkami uzgodnionymi 
z wtascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej Umowie. 
W przypadku ingerencji w istniej~c~ infrastruktur~, Wykonawca przeniesie niez~dne 
instalacje, tak, aby zapewnie prawidlowe funkcjonowanie istniej~cych obiektow. Wszelkie 
prace i dzialania mog~ce wplyn~e na stan istniej~cego uktadu drogowego, budynkow, 
instalacji, przewodow, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazoci~gow, 
wodoci~gow, itp. zarowno na Placu Budowy, jak i w s~siedztwie musz~ bye prowadzone 
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wladzami, wtascicielami sieci i 
wlascicielami s~siaduj~cych posesji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotow, 0 

ktorych mowa w niniejszym ust~pie, powinno nast~pie w imieniu Zamawiaj~cego i 
zawierae wskazanie terminu rozpocz~cia danych Robot. 

4. 	 Wszystkie wbudowane materialy, montowane urz~dzenia i elementy wyposazenia 
musz~ bye dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i 
posiadae aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i 
certyfikaty zgodnosci potwierdzaj~ce wszystkie wymagane wtasciwosci, parametry 
techniczne i uzytkowe. Materialy nie odpowiadaj~ce wymaganiom i zakwestionowane 
przez Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostan~ wywiezione z terenu 
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robot. Kategorycznie, z 
zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow. W 
przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wtasnym 
staraniem doprowadzi do wymiany materiatow na zgodne z wymaganiami. 

5. 	 Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urz~dzenia/sprz~tl 
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania. 
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6. 	 Wykonawca przed wbudowaniem materialow zobowiqzany jest do przedstawienia 
Inzynierowi Kontraktu kompletu obowiqzujqcych dokumentow potwierdzajqcych 
wymagane dokumentacjq parametry techniczne, jakose i dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie materialow i urzqdzen w celu ich akceptacji na podstawie karty 
materialowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materialow i urzqdzen nie 
spelniajqcych powyzszych warunkow Wykonawca jest zobowiqzany do 
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuni~cia ich z Placu Budowy. 

7. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do usuni~cia Wad i usterek w terminach i na warunkach 
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuni~cia Wad i usterek w terminie 
Zamawiajqcy ma prawo zlecie usuni~cie Wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto 
Zamawiajqcy ma prawo obciqzye w catosci Wykonawc~ rzeczywistymi kosztami 
poniesionymi z tytutu usuni~cia Wad i usterek. Zamawiajqcy moze przy tym zaspokoie 
si~ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, 0 ktorym mowa w § 34. 

8. 	 Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcjq bezpiecznego 
wykonywania Robot stanowie b~dzie warunek przystqpienia do Robot. Wykonawca jest 
zobowiqzany uaktualniae i uszczegotowiae oraz dostosowae do aktualnej sytuacji na 
Placu Budowy w/w rozwiqzania w miar~ potrzeby w trakcie wykonywania Robot. 

9. 	 Na wniosek Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia 
niezb~dnych probek materiatowych i wzorow, rowniez wtedy gdy material jest zgodny z 
dokumentacjq wykonawczq. 

10. Wykonawca zobowiqzany jest do opracowania algorytmu dziatania urzqdzen oraz 
scenariusz ochrony p.poz. wraz z uzgodnieniem go z Panstwowq StraZq Pozarnq. 

11. Wykonawca zobowiqzany jest do opracowania i przekazania lnzynierowi Kontraktu 
wszystkich innych niezb~dnych planow, scenariuszy, projektow, instrukcji eksploatacji, 
obstugi i konserwacji, zawierajqcych specyfikacje wszystkich materiarow 
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez 
producentow koniecznych do rozruchu urzqdzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu 
jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem 
uruchomienia urzqdzen instalacji i wyposazenia budynkow przed Odbiorem Koncowym 
Robot zobowiqzany jest do przeprowadzenia na swoj koszt niezb~dnych szkolen obstugi 
i eksploatacji dla maksymalnie 10 osob wskazanych przez Zamawiajqcego. 

12. Wykonawca zobowiqzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich Robot 
zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu. Odbior Robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu 
b~dzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajqcym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogolnego post~pu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier 
Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestorow instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE, 
PSG). 

13. Gotowose danej cz~sci Robot zanikajqcych lub ulegajqcych zakryciu do odbioru zgtasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera 
Kontraktu. Odbior b~dzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poi:niej jednak niz w ciqgu 
48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 0 tym fakcie 
Inzyniera Kontraktu. 

14. Wzor formularza zgtoszen Robot zanikajqcych lub ulegajqcych zakryciu ustalony b~dzie 
w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robot i technologii prac. 
Dokument ten winien bye ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonaw~ i nadzor 
budowlany Zamawiajqcego. 

15. Jakose i ilose Robot ulegajqcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie 
protokolow odbioru Robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu oraz zatqczonych 
dokumentow zawierajqcych komplet wynikow badan inwentaryzacyjnych i 
laboratoryjnych w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq 
Projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robot. 
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§ 8. 
Czynnosci organizacyjno - przygotowawcze 

! 

1. 	 Niezwlocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna siEi,l z terenem budowy, jej r 
s~siedztwem i Ookumentacj~ Zamawiaj~cego, w szczeg61nosci uzbrojeniem terenu oraz 
opini~ geotechniczno - geologiczn~. 

2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowi~zkiem Wykonawcy przed rozpoczEi,lciem I 
Rob6t. 

3. 	 Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzglEi,ldniaj~cy miEi,ldzy innymi plan 
logistyki budowy wraz z obslug~ komunikacyjn~, wjazdami i wyjazdami z budowy, ,I 
placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak r6wniez z 

rozmieszczeniem ustawienia dzwig6w wiezowych. Aktualizowanie powyZszego planu w 

ramach potrzeb, jednakZe minimum raz w miesi~cu stanowi obowi~zek Wykonawcy. Plan 

organizacji Placu Budowy musi bye zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu przed 

przekazaniem Placu Budowy. Inzynier Kontraktu dokona powyzszych czynnosci w 

terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu Budowy. 


4. 	 Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupeinien, dokonania korekt oraz wi~z~co 
wnosie 0 dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, 
planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowi~zuj~cymi przepisami prawa. I 

5. 	 Zamawiaj~cy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego l 
Podwykonawc6w. 

6. 	 Ze wzglEi,ldu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiaj~cy wymaga od 
Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ci~g6w komunikacyjnych od ci~g6w 
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidziee w planie organizacji Placu 
Budowy i dokonywae jego aktualizacji zgodnie z postEi,lpem Rob6t. 

7. 	 Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych musz~ bye realizowane z systemowych 
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu systemu. 
Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

8. 	 Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy - w szczeg61nosci 
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu 
budowy, instalacji wody dla cel6w budowlanych oraz instalacji lub system6w 
odprowadzenia w6d deszczowych z terenu budowy. 

9. 	 Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz 
wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony 
i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowi~zuj~cymi przepisami i normami. 

10. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy i 
budynk6w, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami i przez 
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym 
planem. Plan bEi,ldzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy. 
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany 
powyzszym planem sprzEi,lt p.poz., i bEi,ldzie sprawowaJ nad nim biez~cy nadz6r. 

11. Wykonawca opracuje i dostarczy do Inzyniera Kontraktu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony 
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporz~dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
informacji dotycz~cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i 
ochrony zdrowia (Oz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integraln~ czEi,lsci~ tego planu 
powinno bye szczeg6Jowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Rob6t wraz ze 
wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inzynier Kontraktu 
ma prawo w spos6b wi~z~cy wnosie 0 uzupeinienie planu BIOZ do Kierownika Budowy. 

12. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbEi,ldnych zezwolen, 
dopuszczen, uzgodnien. licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych oplat 
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczaj~cych, transportowych. wytwarzania, 
transportu. skladowania odpad6w na skladowiskach oraz ich utylizacji. 

13. Zamawiaj~cy, dla Rob6t prowadzonych w pasach drogowych ulic, naklada na 
WykonawcEi,l obowi~zek przygotowania wniosk6w 0 zajEi,lcie terenu, uzyskania warunk6w 
zajEi,lcia terenu, wykonania projekt6w organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz 
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oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i 
przepisami BHP na budowie oraz poniesienia koszt6w i wszelkich oplat z tego tytufu. 
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, kt6r~ 
dodatkowo nalezy uzgodnie z Miejskim Przedsi~biorstwem Komunikacyjnym MPK-t6dz 
Sp. z 0.0.. W ramach wykonania i utrzymania organizacji uwzgl~dnie nalezy wykonanie i 
utrzymanie przez okres trwania Rob6t ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, 
sygnalizacji tymczasowej (jesli zaistnieje koniecznosc jej zastosowania) oraz innych 
element6w niezb~dnych do prawidfowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji 
ruchu b~dzie r6wniez oznakowanie informacyjne w postaci tablic informuj~cych 0 

utrudnieniach w ruchu na dojazdach do terenu, na kt6rym prowadzonym s~ Roboty. lIose 
(min. 8) i lokalizacj~ tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiescie nalezy 
minimum 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zglosie fakt ich 
zamontowania do Zamawiaj~cego. Koszty zwi~zane z zapewnieniem prawidlowej 
organizacji ruchu w czasie trwania Rob6t uj~te s~ w Wynagrodzeniu Wykonawcy, 0 
kt6rym mowa w § 32. 

14. Wykonawca ponosi pefn~ odpowiedzialnosc za stan i kompletnose zabezpieczeri 
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biez~co, przez czas realizacji 
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupefnieri jezeli stwierdzi ich zfy stan lub 
niekompletnose. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wfasnym staraniem i na sw6j koszt. 

15. Wykonawca zobowi~zany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z 
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cafy 
okres realizacji zam6wienia, a taki:e do jego demontazu po zakoriczeniu Rob6t jak 
r6wniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu Rob6t oraz zapewnienia stafych 
warunk6w widocznosci w dzieri i w nocy tych element6w oznakowania, kt6re s~ 
niezb~dne ze wzgl~du bezpieczeristwa. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazd6w i dojsc do posesji na czas 
prowadzenia Rob6t. 

17. Wykonawca zobowi~zany jest do utrzymania w czystosci dr6g publicznych i prywatnych, 
chodnik6w, kraw~znik6w itp. Dojazd do Placu Budowy winien bye pozbawiony resztek 
materiaf6w, bfota i gruzu. Wykonawca b~dzie zobowi~zany naprawiae na sw6j koszt 
wszelkie wyrz~dzone szkody, jak r6wniez ponosie wszelkie zwi~zane z tym koszty, 
oplaty, jak i ewentualne kary nalozone przez Policj~, Straz Miejsk~ i inne sfuzby 
publiczne, jezeli powstafy one z winy Wykonawcy. 

18. Prace budowlane nalezy wykonywae etapowo w spos6b umozliwiaj~cy dost~p do pasa 
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizuj~cym przyf~cza infrastruktury 
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynk6w zlokalizowanych w 
s~siedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawc~ lub inne podmioty na 
podstawie odr~bnych uzgodnieri lub um6w dotycz~cych realizacji poszczeg61nych cz~sci 
przedmiotu zam6wienia 

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczeg61nych gestor6w sieci 
infrastruktury technicznej 0 zamierzonym terminie rozpocz~cia Rob6t Budowlanych 
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu 
Zamawiaj~cego. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi~zuj~cych przepis6w oraz za 
zapewnienie ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku 
uszkodzenia, w trakcie realizacji Rob6t, instalacji, urz~dzeri podziemnych lub 
infrastruktury naziemnej obcej, zobowi~zany jest do natychmiastowego powiadamiania 0 

tym fakcie Zamawiaj~cego. Inzyniera i wfasciciela instalacji, urz~dzeri lub infrastruktury 
naziemnej oraz wykonae niezb~dne naprawy ich uszkodzeri wg wytycznych wfasciciela, 
na sw6j koszt i wfasnym staraniem. 

21. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowi~zany jest do przestrzegania 
obowi~zuj~cych przepis6w BHP w budownictwie. W szczeg61nosci Wykonawca powinien 
prowadzie prace wedfug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowi~zuj~cymi 
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urz~dzeniach elektroenergetycznych. 
Wykonawca zobowi~zany jest do stosowania sprawnego i speJniaj~cego warunki 
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bezpieczenstwa pracy sprz~tu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie 

niezb~dnym dla realizacji prac. 


22. Wykonawca zobowiqzany jest wykorzystywae srodki transportu dopuszczone odr~bnymi 
przepisami do uzytkowania w spos6b zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio 
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy. 

23. Kontrola zaawansowania Rob6t, wykonania Rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu 
oraz oeena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego i protokot6w odbioru Rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu. 

§ 9. 
Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy 

1. 	 Plac Budowy: 
a) 	 W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiqzany jest przestrzegae 


obowiqzujqcych przepis6w ochrony przeciwpozarowej i utrzymywae wyposazenie 

przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 

przepis6w bezpieczenstwa przeciwpozarowego. 


b) 	 Wykonawca we wtasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla 

wszystkich pracownik6w przed przystqpieniem ich do pracy. Spos6b 

przeprowadzenia "Instruktazu" i udokumentowania jego przeprowadzenia om6wiony 

jest w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Oz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 

1860 z p6zn. zm.). Ookumentacj~ potwierdzajqcq posiadanie przez pracownik6w: 

- aktualnych badari lekarskich dopuszczajqcych do wykonywania prac, 

- przeszkolen w zakresie przepis6w BHP i ppoz., 
-szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z tresciq planu BIOZ, Wykonawca jest 

zobowiqzany przedstawie Inzynierowi Kontraktu przed przystqpieniem pracownik6w 
do wykonywania prac. Ookumentacja ta winna bye sporzqdzona przez osob~ 
uprawnionq przez Wykonawc~ do stafego nadzoru nad przestrzeganiem przepis6w 
BHP w czasie prowadzenia biezqcych prac. 

c) 	 Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwfoka w przygotowaniu powyzszej dokumentacji. 

Wykonawca zobowiqzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej 

dokumentacji przez cafy okres budowy oraz przez okres wymagany wfasciwymi 

przepisami po jej zakoriczeniu. 


d) 	 Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Rob6t Budowlanych muszq posiadae 

aktualne wyniki badari lekarskich dopuszczajqce ich do pracy na zajmowanym 

stanowisku. 


e) 	 Wykonawca jest zobowiqzany do wfasciwego sktadowania materiat6w i element6w 

budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich 

wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu 

wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno 

zapewnie mozliwose przechowywania materiat6w w taki spos6b, aby byfy 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunk6w atmosferycznych 

oraz aby zachowafy swoje parametry techniczne i byty dost~pne do kontroli przez 

Inzyniera. 


f) 	 Zezwala si~ na uzycie tylko tych materiat6w, kt6re Sq dopuszczone do stosowania 

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach 

budowlanych (t.j. Oz. U. 2016, poz. 1570 z p6zn. zm.). 


g) 	 Wykonawca zobowiqzuje si~ do: 

- zaangazowania i kontroli biezqcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich 

branz, posiadajqcymi wfasciwe i zgodne z obowiqzujqcymi przepisami uprawnienia 

i przeszkolenia w technologiach rob6t, 

- nie dopuscie do pracy i Rob6t os6b nieuprawnionych lub nieposiadajqcych 

udokumentowanych przeszkoleri w technologiach prac, 
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uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urz~dzen i sprz~tu 
posiadaj~cych aktualne swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczaj~ce do pracy, 
- prowadzenie wymaganej przepisami biez~cej kontroli w/w sprz~tu i jej ewidencji, 
kt6rych dokumenty b~d~ do wgl~du dla uprawnionych przedstawicieli Inzyniera 
Kontraktu, 
- uzywania do prac rusztowan posiadaj~cych swiadectwa dopuszczenia 
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie 
z instrukcjami producenta przez osoby posiadaj~ce uprawnienia do montazu tych 
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju 
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadae: 

1. protokoly montazu zgodnie z technologi~ montaZu dla danego typu, 
2. protok6t odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby, 
3. protokoly biez~cej kontroli zgodne z obowi~zuj~cymi przepisami eksploatacji 
rusztowan. 

Rusztowania wymagaj~ce projekt6w montazu rusztowan winny bye uzywane wedtug 
powyzszych zasad uzupetnionych 0 dokumentacj~ wymagan~ zgodne z 
obowi~zuj~cymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentuj~ce montaz, pra~ i 
demontaz rusztowan winny bye ewidencjonowane i przechowywane w biurze 
budowy, a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Inzyniera Kontraktu. 

h) 	 Wykonawca jest odpowiedzialny za petn~ kontrol~ jakosci Rob6t i stosowanych 

materiat6w. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, kt6ry realizowae mog~ 


tylko osoby posiadaj~ce do tego uprawnienia i dysponuj~ce udokumentowan~ wiedz~ 


i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezb~dny sprz~t, zaopatrzenie 

i wszystkie urz~dzenia niezb~dne do pobierania pr6bek i badan materiat6w oraz 

technologii rob6t. 


i) 	 Wykonawca b~dzie przeprowadzae pomiary i badania materiat6w oraz Rob6t z 

cz~stotliwosci~ zapewniaj~c~ stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania i 

odbioru rob6t. 


j) 	 Wszelkie dokumenty dotycz~ce biez~cej kontroli materiat6w, Rob6t i ich etap6w (w 

tym zanikaj~cych), pomiar6w kontrolnych dokonywanych w czasie proces6w 

wznoszenia konstrukcji i poszczeg61nych etap6w stosowanych technologii, musz~ 


bye ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowie b~d~ one element Dokumentacji 

Powykonawczej, a ich kopie b~d~ niezwtocznie przekazywane Inzynierowi w celu 

sprawdzania prac i proces6w budowlanych. 


2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawc~ obowi~zuj~ nast~puj~ce wytyczne: 
a) Oddzielenie ci~g6w pieszych od tras ruchu pojazd6w. 
b) Montaz na koszt Wykonawcy niezb~dnych Iicznik6w i pokrycie koszty zuzytej energii 

oraz wody, wywozu odpad6w, odprowadzenia w6d deszczowych, optat 
administracyjnych i przyt~czeniowych wynikaj~cych z dziatalnosci Wykonawcy. 

c) Utwardzenie terenu budowy, dr6g transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia 
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porz~dku we wszystkich okresach 
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem btota i sliskosci na ci~gach 
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowi~zany do utrzymywania 
chodnik6w i cz~sci ulic miejskich przylegaj~cych do Placu Budowy w stanie 
wymaganym przez przepisy obowi~zuj~ce na terenie Miasta Lodzi. 

d) Wykonawca zobowi~zany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy w 
urz~dzenia umozliwiaj~ce biez~c~ kontrol~ czystosci kOt samochodowych 
wyjezdzaj~cych oraz ich mycie w czasie wszystkich p6r roku oraz prowadzenie 
starego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazd6w wyjezdzaj~cych z terenu 
budowy. 

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb 
miejskich i policji w zwi~zku z konsekwencjami wykonywania rob6t budowlanych. 

f) Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego. 
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy 
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umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajqcego oraz umiesci na powierzchni 
rusztowan elewacji frontowej wizuaJizacje Inwestycji 0 powierzchni CO najmniej 80% 
powierzchni rusztowania. Ww. wizualizacje muszq bye wykonane na materiafach 
przeziernych zapewniajqcych bezpieczenstwo uzytkowania rusztowania oraz 
zapewniajqcych czytelnose kolorow i ksztaftow. Wykonawca zobowiqzany jest do r I 
uzgodnienia z Zamawiajqcym tresci i formy zamieszczonych wizualizacji. 

g) 	 Zamawiajqcy nakfada na Wykonawc~ obowiqzek wykonania dokumentacji 

wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezb~dne media zgodnie z 

warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca 

wykonuje wfasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy oswietlania zewn~trznego i 

wewn~trznego terenu budowy). 


h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz 

zorganizowanie punktow palenia tytoniu. 


i) Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich 

utrzymanie - ilose dostosowana do poziomu zatrudnienia. 


j) Dostarczenie niezb~dnej ilosci kontenerow na smieci i odpady z uwzgl~dnieniem 


segregacji odpadow - regularne ich oproznianie i wywozenie smieci i odpadow. 

k) 	 W przypadku wystqpienia opadow sniegu odsniezanie Placu Budowy, drog 


komunikacyjnych, placow skfadowych oraz przejse dla pieszych wraz z dojsciem 

i dojazdem do zaplecza biurowego Inzyniera. 


I) 	 Uzyskanie pozwolenia na zaj~cia pasow drogowych, zawarcie umow obligacyjnych 

dla terenu sqsiadujqcego dla potrzeb obsfugi budowy wraz z pokryciem wszelkich 

kosztow z tym zwiqzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy 

oznakowania tych obszarow. 


m) 	Zapewnienia dojazdow i dojse do innych posesji na czas prowadzenia Robot. 
n) Wyposazenie pracownikow w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, 


kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze 

na uszy przeciw hafasowe - w zaleznosci od potrzeb. Wym6g ten dotyczy rowniez 

gosci odwiedzajqcych budow~. Wykonawca zorganizuje staty nadzor kontrolujqcy 

stare i wfasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar 

za naruszenie obowiqzku starego uzywania wyposazenia ochronnego. 


0) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i 

robotami budowlanymi w ramach przysfugujqcego Wykonawcy Wynagrodzenia, 0 

ktorym mowa w § 32 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek 

historycznych, zabytkowych, cennych elementow obiektow budowlanych. 

Wykonawca ma obowiqzek po uzgodnieniu z Zamawiajqcym odtworzye je w tym 

samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowiqzany do 

zmagazynowania tych elementow w miejscu wskazanym przez Zamawiajqcego lub 

do wybudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z 

Zamawiajqcym. 


3. Zaplecze biurowe dla Zamawiajqcego i Inzyniera Kontraktu. 
Wykonawca 	w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robot na Placu 

Budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajqcego i innych podmiotow wskazanych 

przez Zamawiajqcego, umozliwiajqce organizowanie Rady Technicznej dla 20 osob, 

wyposazone w stOt konferencyjny i odpowiedniq ilosc krzesef, z dost~pnosciq do 

telefonu, faxu, komputera z fqczem internetowym i oprogramowaniem do edycji 

rysunkow w programie wspomagajqcym projektowanie oraz dokumentow obsfugujqcych 

pliki i dokumenty kompatybilne MS Office, drukarki, kserokopiarki, sanitariat6w, szaf~ 


zamykanq do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania 

dokumentacji powykonawczej i innych dokument6w oraz miejsce do gromadzenia i 

skfadowania probek, a takZe zabezpieczenia BHP (kaski) dla 20 osob. 


4. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonaw~ obowiqzujq nast~pujqce wytyczne: 
a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu 


budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy 
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"PIP" i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajqcego, w terminie wymaganym przez te 
przepisy, 

b) Wykonawca jest zobowiqzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wtasnych w ilosci 
zgodnej z obowiqzujqcymi przepisami i potrzeb biura Inzyniera, 

c) Wykonawca zobowiqzany jest do codziennego sprzqtania catosci zaplecza budowy, 
jego biezqcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego 
elementow wymiany ich na nowe. 

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami: 
a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktory przejmie swoje 

obowiqzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kazdego z zakresow 
obj~tych Pozwoleniem na Budow~. Kierownik Budowy Wykonawcy ~dzie 
odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwiqzanej z wykonywanymi 
przez Wykonawc~ Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca 
wyznaczy uprawnionego zast~pc~. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne 
wykonywanie Robot i zachowanie porzqdku na terenie Budowy, 

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiqzany jest do 
przedtozenia oswiadczenia 0 zapewnieniu Kierownikowi Budowy srodkow 
finansowych i materialnych niezb~dnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z 
wymogami polskiego prawa, 

c) Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, 

d) Zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej (zatozenie punktow osnowy 
geodezyjnej i punktow wysokosciowych wraz z ich konserwacjq przez okres budowy). 

e) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan 
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub 
stosownej decyzji Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow, jezeli 
zajdzie taka potrzeba. 

f) Ustanowienie uprawnionych Kierownikow Robot poszczegolnych branz, ktorzy 
przejmq swoje obowiqzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik 
Robot Wykonawcy ~dzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy 
zwiqzanej z wykonywanymi przez Wykonawc~ Robotami. Na czas nieobecnosci 
Kierownika Robot Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego 
zast~pc~. Kierownik Robot odpowiada za bezpieczne wykonywanie robot i 
zachowanie porzqdku na terenie budowy takze wobec Podwykonawcow, 

g) Wykonawca wyznaczy imiennie zast~pc~ Kierownika Budowy odpowiedzialnego 
jedynie za bezpieczenstwo i porzqdek na Placu Budowy oraz prowadzenie 
dokumentacji i jej ewidencji dotyczqcej zatrudnienia pracownikow na budowie i 
przekazywanie jej Inzynierowi. Osoba ta b~dzie odpowiedzialna za organizacj~ 
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcow i osob przez nich zatrudnionych, 

h) Wykonawca zorganizuje grup~ porzqdkowq dZiatajqcq tylko w zakresie utrzymania 
porzqdku i bhp na terenie budowy. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania 
temu zespotowi bezposrednio polecen, 

i) Kierownik Budowy zobowiqzany jest do codziennego dokonywania przeglqdu Placu 
Budowy w zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia 
stref robot pod wzgl~dem BHP. Przeglqd b~dzie potwierdzany protokotem 
dopuszczenia do wykonywania robot zawierajqcym podanq ilose osob zatrudnionych 
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i 
podejmowania decyzji dotyczqcych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robot), w 
ktorych Sq zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokot ten b~dzie 
przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje zawarte w 
tym protokole b~dq potwierdzane zapisem w dzienniku budowy. 

j) 	 Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru 
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowiqzujqcych na budowie 
zasad i przepisow BHP. 
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k) 	 Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie 
dost~pu do Placu Budowy oraz nadz6r nad eksploatacj~ urz~dzen kontroluj~cych 
dost~p do Placu Budowy. Inzynier rna prawo do wydawania bezposrednich polecen 
Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowi~zany jest do wykonania polecen 
Inzyniera Kontraktu i os6b dziataj~cych w jego imieniu. 

I) 	 W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu braku bezposredniego nadzoru 
nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania Rob6t niezgodnie z 
obowi~zuj~cymi przepisami Inzynier rna prawo wstrzymania Rob6t. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty wynikaj~ce ze wstrzymania Rob6t spowodowane wadliw~ 
organizacj~ Placu Budowy, zaniedbaniami pracownik6w, swoich jak 
i Podwykonawc6w, Wykonawca wyraza zgod~ na potr~cenie z jego Wynagrodzenia, 
o kt6rym mowa w § 32 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy 
rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiaj~cego na usuni~cie zaniedban 
spowodowanych przez Wykonawc~. 

m) 	Wykonawca zobowi~zuje si~ w trybie natychmiastowym usuwac organizacyjne 
zaniedbania dotycz~ce bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym 
przez Inzyniera usuwac Wady w organizacji pracy na Placu Budowy. 

n) 	 W przypadku nieusuni~cia przez Wykonaw~ organizacyjnych zaniedban 
dotycz~cych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia 
lub mienia os6b przebywaj~cych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy 
Wykonawcy lub jego Podwykonawc6w w terminie natychmiastowym, Inzynier 
Kontraktu zleci usuni~cie powstatych zagrozen innym wykonawcom i obci~zy 
kosztami tych prac zabezpieczaj~cych Wykonawc~. Wartosc tych prac i ich sktadniki 
cenotw6rcze ze wzgl~du na koniecznosc wykonywania ich w trybie awaryjnym nie 
podlegaj~ negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgod~ na potr~cenie ich z jego 
naleznosci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania 
Umowy. W przypadku, gdy wartosc tych prac zabezpieczaj~cych przekracza wartosc 
nalezn~ Wykonawcy za wykonane prace, Wykonawca zaptaci wystawion~ na t~ 
kwot~ faktur~ w ci~gu 7 dni od daty jej otrzymania. 

0) 	 W przypadku powtarzaj~cych si~ zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy 
Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze nie dopuscic do pracy os6b winnych powstania 
zagrozen i uchybien lub wnioskowac 0 zmian~ os6b nadzoruj~cych oraz wnosic 0 
dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez 
Inzyniera. 

6. Wykonawca obowi~zany jest do: 
a) Wykonania wszelkich koniecznych test6w, sprawdzen i pr6b wymaganych przez 

jednostki administracyjne dokonuj~ce odbioru. 
b) przygotowania w imieniu Zamawiaj~cego wszelkich wyst~pien i zawiadomien 

niezb~dnych do dokonania odbior6w i dopuszczeniu obiekt6w do uzytkowania. 
c) Przeprowadzenia szkolen dla pracownik6w wskazanych przez Zamawiaj~cego w 

zakresie obstugi zamontowanych urz~dzen, system6w i instalacji. 
d) Przygotowania kompletnych dokument6w odbiorowych niez~dnych 

do dopuszczenia obiekt6w do uzytkowania. 
e) Przeprowadzenie rozruchu wszystkich instalacji i urz~dzen. 
f) Na wniosek Zamawiaj~cego udziat i przeprowadzenie pr6bnych prezentacji 

z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach. 
g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji 

elektronicznej na ptytach CDIDVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem 
Zamawiaj~cego okreslonym w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy. 

h) 	 Demontaz i wywiezienie z terenu budowy wszystkich element6w zagospodarowania 
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawc~ - wg wskazan i w terminie 
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu 
Umowy). 
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i) 	 Sprzqtanie po zakonczeniu swoich Rob6t (obejmuje porzqdki w rejonach 
prowadzenia Rob6t, w obszarach im przylegtych oraz na ciqgach komunikacyjnych 
i transportowych), 

j) 	 Wykonanie zestawienia materiat6w wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawq 
o odpadach. 

k) Pokrycie optat za sktadowanie odpad6w, urzqdzen. 
I) UsuniQcie ewentualnych szk6d powstatych w wyniku swych dziatan. 
m) Przekazanie wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjq odpowiadajqca 

oznakowaniu. 
n) Przekazania Zamawiajqcemu oswiadczenia Kierownika Budowy 0: 

zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami 
Pozwolenia na BudowQ, przepisami i obowiqzujqcymi Polskimi Normami, 
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzqdku terenu budowy, a takZe 
sqsiednich ulic. 

0) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem 
zgodnosci przez t6dzki Osrodek Geodezji. 

p) Dostarczenie wszystkich certyfikat6w i deklaracji zgodnosci oraz protokot6w badan i 
sprawdzen. 

q) 	 Wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzie i dostarczye Inzynierowi Kontraktu spis 
wszystkich instrukcji obstugi urzqdzen instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do 
kazdej instrukcji winien bye dotqczony opis najwazniejszych czynnosci i przeglqd6w 
eksploatacyjnych (z podaniem okres6w i obowiqzkowych termin6w ich 
przeprowadzania), materiat6w eksploatacyjnych (z podaniem adres6w ich 
dystrybutor6w), adres6w i kontakt6w autoryzowanych i wskazanych przez 
producent6w tych urzqdzen, firm dokonujqcych obstugi serwisowej oraz innych 
koniecznych dziatan uzytkownika niezbQdnych do bezpiecznego 
i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzqdzen. Opis ten winien bye podzielony 
na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierae wszystkie niezbQdne informacje 
o dziataniach niezbQdnych do wykonania przez Zamawiajqcego w celu spetnienia 
warunk6w udzielonej gwarancji przez producenta urzqdzenia oraz zapewnie 
bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione materialy 
stanowie bQdq elementy dokumentacji powykonawczej. 

7. 	 W przypadku nienaleZytego utrzymywania porzqdku na Placu Budowy lub tez w jego 
otoczeniu (w tym dr6g dojazdowych) Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo 
uporzqdkowania Placu Budowy lub otoczenia wtasnym staraniem i obciqzenia jego 
kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy 
do utrzymywania porzqdku i niezastosowaniu siQ przez WykonawCQ do wezwania 
w ciqgu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. 

8. 	 Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Rob6t nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiqzan 
do wykonania wszelkich ewentualnych Rob6t uzupetniajqcych, wymaganych przez 
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujqce do wydania 
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/6w stanowiqcych przedmiot Inwestycji, a takZe 
do usuniQcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostanq stwierdzone w Protokole Usterek 
iWad. 

9. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do utrzymywania na wtasny koszt swoich biur 
i pomieszczen socjalnych dla pracownik6w wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

10. Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobQ odpowiedzialnq 
za kontakty z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. przedstawicielem 
Wykonawcy w kwestiach kontakt6w codziennych na Placu Budowy bQdzie Kierownik 
Budowy: p .................... , posiadajqcy uprawnienia budowlane nr ............... . 

11. Wykonawca bQdzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty 
potqczen telefonicznych z Placu Budowy, zwiqzanych wytqcznie z realizacjq zakresu 
Umowy, i zawrze w zwiqzku z tym z podmiotami zajmujqcymi siQ dostawq tych medi6w 
osobne umowy. 



12. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwi~zanych z wprowadzaniem 

na jego wniosek zamiennych rozwi~zan projektowych w stosunku do Projekt6w 

Budowlanych, Wykonawczych i innych okreslonych w niniejszej Umowie. 


13. Sporz~dzenie przez Wykonawc~ zamiennych Projekt6w Budowlanych, Projekt6w 

Wykonawczych i innych, wymaga uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen oraz 

uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projekt6w z Inzynierem Kontraktu 

i Zamawiaj~cym oraz zatwierdzenia przez Zamawiaj~cego. Wszystkie kolejne korekty, 

poprawki i uzupetnienia zatwierdzonych projekt6w wymagaj~ ponownego uzgodnienia i 

zatwierdzenia przez Zamawiajacego. 


14. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przegl~d po upJywie okresu 
r~kojmi, stwierdzaj~cy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu r~kojmi zakonczony 
podpisaniem Protokotu Przegl~du Po UpJywie R~kojmi. 

15. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiaj~cego wyrazonej 
na pismie. Zgoda ta b~dzie wyrazona, jezeli osoba ta b~dzie spetaniata wymagania 
okreslone w SIWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporz~dzenia aneksu do 
Umowy. 

§ 10. 
Materialy z rozbi6rki 	 ~ 

1. 	 Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urz~dzenia oraz 

elementy przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (mate riaty/surowce) , 

wskazane przez Zamawiaj~cego oraz zabezpieczy sktadowane materiaty. 


2. 	 Zamawiaj~cy zastrzega, iz materiaty z rozbi6rki stanowi~ wtasnosc Miasta todzi. 

Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiat6w 

powstatych z rozbi6rki, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowi~zany jest poinformowae 

Zamawiaj~cego 0 rodzaju materialu przewidzianego do usuni~cia z Placu Budowy, 

na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wyw6zki. Wyw6z 

przedmiotowych materiat6w nast~pi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiaj~cego, na koszt Wykonawcy. 


3. 	 Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zar6wno przed jak i po 
rozbi6rce lub demontazu winny bye poddane przegl~dowi w obecnosci 
Zamawiaj~cego lub osoby przez niego wyznaczonej lub dziataj~cej na jego zlecenie. 
Z przedmiotowej czynnosci zostanie sporz~dzony protok6t. Elementy nadaj~ce si~ do 
ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, kraw~zniki, ptyty 
chodnikowe) winny bye zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na 
paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiaj~cego w odlegtosci do ~ 
15 km od placu budowy. 

4. 	 Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbi6rki do punktu skupu, kt6rego 

wyb6r poprzedzony b~dzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawc~ i 

zatwierdzonym przez Zamawiaj~cego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu i 

przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego 

dokumentu pozwalaj~cego na wystawienie faktury przez Zarz~d Inwestycji Miejskich, 

a nast~pnie wptacenie pieni~dzy ze sprzedazy zlomu do Zarz~du Inwestycji 

Miejskich. Powyzszy konkurs b~dzie przeprowadzony mi~dzy, co najmniej trzema 

punktami skupu z terenu Miasta todzi wybranymi przez Wykonawc~. 


5. 	 Material z rozbi6rki, kt6ry nie zostat uznany przez Zamawiaj~cego za wartosciowy 

i przekazany Zamawiaj~cemu stanowie b~dzie odpad kt6rego Wykonawca pozb~dzie 


si~ na wtasny koszt, zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami. Usuni~cia zb~dnych 

odpad6w powstaJych w trakcie realizacji zam6wienia poza teren rob6t zgodnie z 

zasadami utylizacji i skJadowania odpad6w okreslonymi ustaw~ z dnia 14 grudnia 

2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z p6zn. zm.) oraz zapisami 

STWiORB stanowi obowi~zek Wykonawcy. Wykonawca zobowi~zany b~dzie na 

wJasny koszt uzyskae wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie 
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gospodarki odpadami, bqdz przedtozye stosowne informacje 0 wytwarzanych 
odpadach oraz 0 sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawq 0 odpadach. 

6. 	 Odpady umieszczone na liscie odpadow niebezpiecznych mogq zostae 
przekwalifikowane na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajq 
wtasciwosci lub sktadnikow powodujqcych, ze odpady te stanowiq odpady 
niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzie przez akredytowane 
laboratorium dla kazdej partii odpadow zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie 
przepisami, w tym z przepisami dotyczqcymi ochrony srodowiska. 

7. 	 W przypadku przekazania Wykonawcy materiatow do ponownego wbudowania 
ponosi on za nie odpowiedzialnose w ramach niniejszej Umowy. 

8. 	 Ostateczna platnose moze nastqpie dopiero po rozliczeniu odzyskow. 

§ 11. 
Przekazanie Placu budowy i pozostale obowictzki Wykonawcy w zakresie Robot 
Budowlanych 

1. 	 Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od 
wystqpienia Wykonawcy, powiadamiajqc uprzednio Wykonawc~ na pismie 0 dacie, 
czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie 
potwierdzone w protokole przej~cia podpisanym przez obie Strony. 

2. 	 Wykonawca jest zobowiqzany do wystapienia 0 przekazanie Placu Budowy nie pozniej 
niz w terminie 3 dni od dnia przekazania Zamawiajqcemu Projektu/ow 
Budowlanego/nych wraz z ostatecznq/nymi decyzjq/ami 0 pozwoleniu na budow~ 
zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy. 

3. 	 Jezeli Wykonawca nie wystqpi do Zamawiajqcego 0 przekazanie Placu Budowy w 
terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajqcy wyznaczy termin przekazania Placu 
Budowy. 

4. 	 Jezeli Wykonawca nie stawi si~ w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu 
Zamawiajqcego lub odmowi przej~cia placu budowy, Zamawiajqcy wyznaczy dodatkowy 
termin - nie krotszy niz 3 dni robocze - na przej~cie Placu Budowy. 

5. 	 W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajqcy ma prawo 
odstqpie od niniejszej Umowy. Prawo do odstqpienia moze bye wykonane przez 
Zamawiajqcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciqgu 7 dni roboczych 
liczonych od uplywu dodatkowego terminu. W razie odstqpienia Zamawiajqcemu 
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych. 
§ 38 ust. 5-7 Umowy stosuje si~ odpowiednio. 

6. 	 Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzq na Wykonawc~ wszelkie obowiqzki 
i odpowiedzialnose za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeristwo 
znajdujqcych si~ tam osob, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwiqzku 
z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajqcego oraz osoby trzecie, 
w szczegolnosci wtascicieli i uzytkownikow nieruchomosci sqsiednich, a takze za 
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatari lub zaniechari 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnose Wykonawcy z powyzszego 
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajqcemu, ktore 
nastqpi zgodnie z postanowieniami § 20 Umowy. 

7. 	 Wykonawca oswiadcza, ze nie b~dzie angazowat Zamawiajqcego w jakiekolwiek spory 
sqdowe lub inne spory powstate lub toczqce si~ w zwiqzku z wszelkimi szkodami 
poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca 
zwolni Zamawiajqcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci 
wobec osob trzecich z tytutu tego rodzaju roszczeri. 

8. 	 Wykonawca przed przystqpieniem do Robot wykona opini~ 0 stanie technicznym 
obiektow I budynkow sqsiednich zawierajqcq min. inwentaryzacj~ geodezyjnq w 
zakresie niezb~dnym w celu sporzqdzenia opinii 0 wptywie prac w posesji przy ul. 
Sienkiewicza 75/77 na stan techniczny i ewentualne szkody w budynkach sqsiednich 
powstatych w czasie prowadzonych prac jak i w okresie Slat po ich zakoriczeniu. 
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Inwentaryzacja stanu technicznego istniejqcych sqsiednich budynk6w winna bye 
wykonana w formie, kt6ra umozliwi ocen~ wptywu Rob6t w budynkach przy ul. 
Sienkiewicza 75n7 na pogorszenie si~ ich stanu technicznego, aby mozliwym by to 
unikni~cia nieuzasadnionych roszczen wtascicieli sqsiednich budynk6w od 
Zamawiajqcego. W zwiqzku z tym Wykonawca przed przystqpieniem do Rob6t wykona 
r6wniez doktadnq dokumentacj~ fotograficznq budynk6w i budowli zlokalizowanych na 
terenie inwestycji i w bezposrednim sqsiedztwie wykonywanych Rob6t. W przypadku 
stwierdzenia p~kni~e Wykonawca zatozy szkta kontrolne i b~dzie monitorowat ich stan 
podczas prowadzenia Rob6t. 

9. 	 Wykonawca ponosie b~dzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzqdzeri, materiat6w 
i innych rzeczy pozostajqcych na Placu Budowy, r6wniez w6wczas, gdy zostanq one 
dostarczone przez Zamawiajqcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania 
Wykonawcy. 

10. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Rob6t, Wykonawca usunie 
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzqdkuje Plac 
Budowy w tej jego cz~sci, kt6ra zlokalizowana b~dzie w obszarze obj~tym Inwestycjq, 
oraz zapewni w tej cz~sci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania 
przedmiotu Umowy przez Zamawiajqcego. 

11. Do dnia Odbioru Koncowego Rob6t Plac Budowy i Roboty b~dq pod kontrolq 
Wykonawcy, a Wykonawca podejmowae b~dzie wszelkie niez~dne czynnosci dla 
utrzymania porzqdku i stworzenia takich warunk6w, kt6re pozwolq uniknqe zagrozenia 
zdrowia, zycia lub mienia. 

12. Wykonawca podejmie wszelkie niez~dne kroki w celu unikni~cia jakichkolwiek 
niedogodnosci dla os6b trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec 
innych os6b, jak tez ich rzeczy. 

13. Jezeli w trakcie prowadzenia Rob6t Budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do 
kt6rego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjqe nast~pujqce kroki: 
a) wstrzymae wszelkie roboty mogqce uszkodzie lub zniszczye odkryty przedmiot, 

b) zabezpieczye, przy uzyciu dost~pnych srodk6w ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

c) niezwtocznie zawiadomie 0 tym wtasciwego Konserwatora Zabytk6w oraz 


Zamawiajqcego. 
14. Wykonawca zobowiqzany jest 	do zatrudnienia na czas trwania zam6wienia minimum 

... .. osoby/os6b bezrobotnej/ych zarejestrowanej/ych w Powiatowym Urz~dzie Pracy 
oraz rna obowiqzek przedstawienia Zamawiajqcemu pisemnego oswiadczenia 0 

zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy 0 pra~ na czas trwania zam6wienia, ,I 
nie p6iniej niz 10 dni roboczych po podpisaniu niniejszej Umowy. Wykonawca jest 

zobowiqzany aktualizowae t~ informacj~ raz na kwartat sktadajqc do siedziby Zarzqdu 

Inwestycji Miejskich pisemne oswiadczenie nie p6iniej niz do 10 dnia miesiqca 

rozpoczynajqcego dany kwartat Strony postanawiajq, ze przez kwartat, 0 kt6rym mowa 

w zdaniu poprzednim rozumiejq kolejne trzy miesiqce liczone od dnia zawarcia Umowy. 

Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawierae w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie 

podmiotu sktadajqcego oswiadczenie, imi~ i nazwisko osoby/os6b bezrobotnych, 
wskazanie czasookresu zatrudnienia osoby/os6b bezrobotnych oraz wymiaru czasu 
pracy. Oodatkowo Zamawiajqcy rna prawo zqdae od Wykonawcy przedstawienia 
kserokopii aktualnej umowy/um6w 0 prac~. Kserokopia umowy/um6w powinna zostae 
zanonimizowana w spos6b zapewniajqcy ochron~ danych osobowych pracownik6w, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych 
(Oz. U. z 2016 r., poz. 922 z p6in. zm.) tj. w szczeg61nosci bez adres6w nr PESEL 
pracownik6w. Informacje takie jak: imi~, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pra~ i wymiar etatu powinny bye mozliwe do zidentyfikowania. 

15. Wykonawca zobowiqzany jest w toku realizacji Rob6t Budowlanych stanowiqcych 
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SIWZ rodzaj6w 
czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonaw~ lub Podwykonawc6w na 
podstawie umowy 0 prac~, przy czym realizacja tego obowiqzku b~dzie podlegata 
nast~pujqcym ustaleniom: 



1) w zakresie rodzaju czynnosci, kt6rych dotyczy wym6g zatrudnienia na podstawie 
umowy 0 prac~, Zamawiajqcy zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga zatrudnienia 
na podstawie umowy 0 prac~ przez Wykonawc~ lub Podwykonawc~ os6b 
wykonujqcych prace og6lnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie 
realizacji zam6wienia, 

2) 	w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajqcy b~dzie zqdaf, a 
Wykonawca b~dzie zobowiqzany stosowae si~ do nast~pujqcych wymagari: 

a) Wykonawca zobowiqzany jest okreslie w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym, 0 kt6rym mowa w § 3 Umowy ilose os6b, jaka jest niezb~dna do 
wykonania czynnosci wskazanych w pkt 1 oraz okresy, w jakich osoby te b~dq 
wykonywae te czynnosci i adekwatnie do tego wymiar etat6w przewidzianych dla 
tych os6b przez Wykonawc~ lub Podwykonawc~ wraz z okresleniem rodzaj6w i 
okres6w um6w 0 prace, kt6re Sq lub b~dq zgodnie z tym zawarte, 
b) Wykonawca w ramach obowiqzku skfadania Zamawiajqcemu miesi~cznych 

raport6w, zobowiqzany jest nadto w ich tresci przedstawie informacj~ 0 faktycznej 
liczbie os6b wykonujqcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesiqcu 
poprzedzajqcym zfozenie tego raportu, oraz 0 rodzaju umowy 0 prac~ i wymiarze 
czasu pracy tych os6b oraz okresach na jaki zawarte Sq te umowy 0 prace wraz z 
podaniem imienia i nazwiska osoby/os6b zatrudnionych, 
c) Wykonawca przedkfadajqc miesi~czny raport 0 post~pie prac, zobowiqzany jest 
zafqczye do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajqce zatrudnienie na 
podstawie umowy 0 prac~ os6b wykonujqcych czynnosci wskazane w pkt 1 tj. 
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie 
umowy 0 prac~ os6b wykonujqcych czynnosci, kt6rych dotyczy wezwanie 
Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawierae w szczeg6lnosci: dokfadne 
okreslenie podmiotu skfadajqcego oswiadczenie, dat~ zfozenia oswiadczenia, 
wskazanie, ze obj~te wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na 
podstawie umowy 0 prac~ wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imienia i nazwiska 
osoby/os6b zatrudnionych, rodzaju umowy 0 prac~ i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 
d) Jezeli informacj~ i dowody 0 kt6rych mowa powyzej, skfadane przez Wykonawc~ 
lub Podwykonawc~ wzbudzq wqtpliwosci Zamawiajqcego co do ich rzetelnosci, lub 
zgodnosci ze stanem faktycznym, Zamawiajqcy b~dzie dodatkowo uprawniony do 
zazqdania, a Wykonawca b~dzie zObowiqzany do przedfozenia na takie zqdanie 
Zamawiajqcego i w terminie odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego 
dowodu w postaci co najmniej jednego z ponizej wskazanych dokument6w: 
- poswiadczonq za zgodnose z oryginafem odpowiednio przez Wykonawc~ lub 

Podwykonawc~ kopiQ umowy/um6w 0 pracQ os6b wykonujqcych w trakcie 
realizacji zam6wienia czynnosci, kt6rych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujqcym zakres obowiqzk6w, jezeli 
zostaf sporzqdzony). Kserokopia umowy/um6w powinna zostae zanonimizowana 
w spos6b zapewniajqcy ochron~ danych osobowych pracownik6w, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. 
U. z 2016 r., poz. 922 z p6zn. zm.) tj. w szczeg61nosci bez adres6w nr PESEL 
pracownik6w. Informacje takie jak: imi~, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy 0 prac~ i wymiar etatu powinny bye mozliwe do zidentyfikowania; 
zaswiadczenie wfasciwego oddziafu ZUS, potwierdzajqce opfacanie przez 
Wykonawc~ lub Podwykonawc~ skfadek na ubezpieczenia spofeczne i 
zdrowotne z tytufu zatrudnienia na podstawie um6w 0 prac~, dla deklarowanej w 
raporcie i zafqczonych do niego dowodach liczby pracownik6w za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

-	 poswiadczonq za zgodnose z oryginafem odpowiednio przez Wykonawc~ lub 
Podwykonawc~ kopiQ dowodu potwierdzaj~cego zgfoszenie pracownika 
przez pracodawcQ do ubezpieczen, zanonimizowana w spos6b zapewniajqcy 
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ochron~ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z 
pozn. zm.) tj. w szczegolnosci bez adresow nr PESEL pracownikow. Imi~ i 
nazwisko pracownika powinno bye mozliwe do zidentyfikowania. 

16. 	Zamawiajqcy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania 
czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawc~ wymagari zwiqzanych z 
zatrudnieniem osob bezrobotnych, zgodnie z ust. 14 oraz zatrudnieniem przez 
Wykonawc~ lub Podwykonawc~ na podstawie umowy 0 prac~ osob wykonujqcych 
czynnosci wskazane w ust. 15 pkt 1. Zamawiajqcy b~dzie uprawniony do kontrolowania 
wykonania tych obowiqzkow w nast~pujqcy sposob: 

a) Zamawiajqcy b~dzie miat prawo zqdania w kazdym czasie ztozenia przez 
Wykonawc~ - w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zqdania 
dodatkowych pisemnych wyjasnieri dotyczqcych wqtpliwosci w zakresie realizacji 
przedmiotowych wymagari przez Wykonawc~ lub Podwykonawc~, 
b) Zamawiajqcy b~dzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w 
kazdym czasie, w tym rowniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy 0 

wykonywaniu takich czynnosci i sporzqdzenia z takich dziatari stosownego protokotu 
lub innych stosownych dowodow, 
c) Zamawiajqcy w celu kontroli realizacji w/w wymogow moze tez w szczegolnosci 
zqdae od Wykonawcy ztozenia dokumentow i oswiadczeri wskazanych w ust. 14 lub 
ust. 15 pkt 2, 

17. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagari (tzn. niewykonywania lub 
nienalezytego wykonywania obowiqzku zatrudniania na podstawie umowy 0 prac~ osob 
bezrobotnych lub osob wykonujqcych czynnosci wskazane w ust. 15 pkt 1) Zamawiajqcy 
jest uprawniony do stosowania nast~pujqcych sankcji: 
a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci wskazane w 

ust.15 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
Kodeksu pracy mniejsza liczba osob niz wskazana i udokumentowana przez 
Wykonawc~ liczba pracownikow zatrudnionych na umow~ 0 prac~ przez tego 
Wykonawc~ lub Podwykonawc~, w takim wypadku Wykonawca b~dzie zobowiqzany 
do zaptaty kary umownej w wysokosci stanowiqcej iloczyn kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za prac~, ustalonej zgodnie z przepisami 0 minimalnym 
wynagrodzeniu za prac~ (wedle stanu na dzieri stwierdzenia powyzszej 
nieprawidtowosci w danym miesiqcu) oraz roznicy pomi~dzy liczbq osob faktycznie 
wykonujqcych wskazane czynnosci a wskazanq i udokumentowanq przez 
Wykonawc~ liczbq pracownikow wykonujqcych te czynnose i zatrudnionych na 
podstawie umowy 0 prac~. Wskazana kara b~dzie przy tym naliczana odr~bnie dla 
kazdego miesiqca; 

b) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia osob bezrobotnych zgodnie 
z ust. 14 przez caty okres realizacji Umowy, Wykonawca b~dzie zobowiqzany do 
zaptacenia Zamawiajqcemu kary umownej w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego 
wynagrodzenia ustalonego dla pracownikow zgodnie z przepisami 0 minimalnym 
wynagrodzeniu za prac~ (wedIe stanu na dzieri stwierdzenia powyzszej 
nieprawidtowosci w danym miesiqcu) oraz liczby miesi~cy w okresie realizacji 
zamowienia, w czasie ktorych ww. obowiqzek nie byt realizowany, chyba, ze 
Wykonawca wykaze, ze przedstawH zgtoszenie ofert pracy powiatowemu urz~dowi 
pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujqcemu si~ realizacjq zadari z zakresu 
rynku pracy w paristwie, w ktorym ten Wykonawca ma siedzib~ lub miejsce 
zamieszkania, a niezatrudnienie osob bezrobotnych nastqpHo z przyczyn nielezqcych 
po jego stronie; za przyczyn~ nielezqcq po stronie Wykonawcy b~dzie uznany w 
szczegolnosci brak na obszarze, w ktorym jest realizowane zamowienie i w okresie 
jego realizacji, osob bezrobotnych zdolnych do wykonania zamowienia lub odmowa 
podj~cia pracy przez takq osob~ bezrobotnq. 

c) 	w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informacji lub 
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawc~ lub 



Podwykonawc~ wymogow dotyczqcych zatrudniania pracownikow na podstawie 
umowy 0 prac~ zgodnie z ust. 15 pkt 1, b~dzie to rownoznaczne z uznaniem, ze 
Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec osob faktycznie wykonujqcych 
czynnosci wskazane w ust. 15 pkt 1 wymagan dotyczqcych zatrudnienia na 
podstawie umowy 0 prac~, w takiej sytuacji Zamawiajqcy moze samodzielnie ustalic 
liczb~ tych osob w trybie wskazanym w ust. 16 lit. b oraz nalicza kar~ umownq 
zgodnie z postanowieniami lit. a, 

d) 	 w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach oswiadczen lub 
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawc~ zatrudnienia 
osoby/osob bezrobotnej/ych zgodnie z ust. 141ub zatrudnienie przez Wykonawc~ lub 
Podwykonawc~ osob wykonujqcych czynnosci zgodnie z ust. 15 pkt 1, b~dzie 
zobowiqzany do zaptaty na rzecz Zamawiajqcego kary umownej w wysokosci 500 zt 
za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentow. 

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania si~ od 
okreslonych powyzej obowiqzkow wskazanych w ust.14 lub ust. 15 pkt 1 dotyczqcych 
zatrudnienia na umow~ 0 prac~ i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajqcy 
b~dzie uprawniony do odstqpienia od Umowy w catosci lub w cz~sci niewykonanej, na 
zasadach ogolnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuni~cia naruszen 
Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuni~cie tych naruszen. Prawo 
do odstqpienia moze byc wykonane przez Zamawiajqcego poprzez ztozenie pisemnego 
oswiadczenia w ciqgu 30 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do 
usuni~cia naruszen. § 38 ust. 5 -7 Umowy stosuje sj~ odpowiednio. 

18. 	Zatrudnienie, 0 ktorym mowa w ust. 14 oraz ust. 15 pkt 1, do realizacji przedmiotu 
Umowy b~dzie trwac w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy , a w przypadku 
rozwiqzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowiqzuje 
si~ do zatrudnienia, na podstawie umowy 0 prac~, na to miejsce innej osoby w terminie 
14 dni od dnia rozwiqzania umowy z dotychczas zatrudnionq osobq - ust. 14 lub ust. 15 
stosuje si~ odpowiednio. 

§ 12. 
Bezpieczenstwo i higiena pracy 

1. 	 Strony oswiadczajq, ze w toku realizacji Inwestycji dotozq wszelkich staran, aby wszelkie 
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow 
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowiqzujqcymi przepisami prawa w zakresie 
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiqzany do przestrzegania 
bezwzgl~dnie obowiqzujqcych przepisow prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny 
pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow. 

2. 	 W celu realizacji zobowiqzan, 0 ktorych mowa w ust. 1, strony ustalajq, ze wszelkie 
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji b~dq podlegaty nadzorowi oraz 
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawc~. 

§ 13. 
Podwykonawcy 

1. 	 Wykonawca zobowiqzuje si~ wykonac sitami wtasnymi lub Podwykonawcow 
nast~pujqcy zakres rzeczowy Robot: 

a) sitami wtasnymi 
...... """ .... " ........................ " .... III II ..... ' 


b) sitami podwykonawcow 

- ......•........ ...............• (zakres)- .......•. ................... (nazwa poclwykonawcy) 


2. 	 Wykonawca na pisemne zqdanie Zamawiajqcego ma obowiqzek usunqc wskazanego 
przez Zamawiajqcego Podwykonawc~ z terenu budowy, jezeli Zamawiajqcy uzna, ze 
dany Podwykonawca narusza w sposob razqcy swoje zobowiqzania, a w szczegolnosci 
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nie przestrzega przepis6w prawa. 
3. 	W projekcie umowy 0 podwykonawstwo mi~dzy Wykonawc(l a Podwykonawc(l lub 

dalszym Podwykonawc(l: 
a) 	termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

moze bye dtuzszy niz 30 dni od dnia dor~czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj(lcych wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty 
budowlanej. 

b) Wykonawca powinien zapewnie, aby suma wynagrodzeri okreslona w umowach z 
Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu 
niniejszej Umowy. 

c) 	 musi bye zawarte postanowienie zobowi(lzuj(lce Podwykonawc~ lub dalszego 
Podwykonawc~ do przedktadania Zamawiaj(lcemu - projekt6w um6w 0 dalsze 
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnose z oryginatem kopii um6w na 
zasadach okreslonych ponizej. 

4. 	 Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzie na teren budowy Podwykonawc~ lub 
dalszego Podwykonawc~ rob6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez 
Zamawiaj(lcego umowy 0 podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s(l roboty budowlane, w 
przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiaj(lcego 
i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug - po przedtozeniu poswiadczonej za 
zgodnose kopii umowy Zamawiaj(lcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca powiadomi 
Inzyniera Kontraktu 0 zamierzonej dacie rozpocz~cia pracy kazdego Podwykonawcy oraz 
dalszego Podwykonawcy i 0 rozpocz~ciu takiej pracy na terenie budowy. 

5. W przypadku um6w 0 podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, kt6rych 
przedmiotem S(l roboty budowlane stosuje si~ nast~puj(lC(l procedur~: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi 
Zamawiaj(lcemu: 
a) projekt umowy 0 podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 

naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
b) dokumentacj~ dotycz(lc(l zakresu Rob6t, kt6re maj(l bye wykonane przez tego 

Podwykonawc~ lub dalszego Podwykonaw~, 
c) zgod~ Wykonawcy - w przypadku gdy 0 taka zgod~ wyst~puje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca. 
2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokument6w 

Zamawiaj(lcy: 
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy 0 podwykonawstwo. 

3) Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeri do przedtozonego projektu umowy 
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si~ za akceptacj~ projektu umowy przez 
Zamawiaj(lcego. . 

4) 	 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada 
Zamawiaj(lcemu - poswiadczon(l za zgodnose z oryginatem kopi~ zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo. 

5) Zamawiaj(lcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo moze zgtosie pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy. 

6) Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy 0 

podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si~ za akceptacj~ umowy przez 
Zamawiaj(lcego. 

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ust~pie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowi(lzany jest dokonae poprawek w 
przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi 
przez Zamawiaj(lcego. 

6. 	 W przypadku um6w 0 podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, kt6rych 
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przedmiotem Sq dostawy lub ustugi stosuje si~ nast~pujqCq procedur~: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajqcemu 

poswiadczonq za zgodnosc z oryginatem kopi~ zawartej umowy 
o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem Sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy 0 wykonawstwo. 

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko um6w 0 podwykonawstwo : 
- 0 wartosci wi~kszej lub r6wnej kwocie wynoszqcej 0,5% wartosci niniejszej Umowy 

lub 
- 0 wartosci wi~kszej niz 50.000,00 zt. 

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosc 
umowy 0 podwykonawstwo ustala si~ biorqc pod uwag~ sredni kurs danej waluty 
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy 
NBP nie publikuje tabeli kurs6w srednich, nalezy przyjqC kurs z tabeli kurs6w 
srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy. 

4) 	W przypadku zawarcia kilku um6w 0 podwykonawstwo z tym samym 
Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcq ust. 6 pkt 1 stosuje si~, jezeli suma 
wartosci tych um6w spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2. 

7. 	 Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majq odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 
uzupetnien oraz aneks6w do um6w zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami. 

8. 	 W przypadku nieprzestrzegania obowiqzku, 0 kt6rym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajqcy 
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do 
przedktadanych um6w 0 podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub 
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje si~ art. 6471 § 3 
Kodeksu cywilnego. 

9. 	 Wykonawca zobowiqzany jest wraz z dor~czeniem faktury/rachunku za dany zakres 
Rob6t, przedrozyc Zamawiajqcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, kt6rzy brali udziat w realizacji 
odebranych rob6t budowlanych oraz oswiadczenie 0 przeniesieniu na Wykonawc~ 
przez Podwykonawc6w praw autorskich do Dokumentacji Projektowej zgodnie z 
zakresem wynikajqcym z niniejszej Umowy. przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci 
Wykonawca zobowiqzany jest wraz z dor~czeniem faktury/rachunku, przedtozyc 
Zamawiajqcemu dowody zaptaty wszelkiego (wymagalnego i niewymagalnego) 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, kt6rzy brali udziat w 
realizacji odebranych rob6t budowlanych oraz oswiadczenie 0 przeniesieniu na 
Wykonawc~ przez Podwykonawc6w praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z zakresem wynikajqcym z niniejszej Umowy. 

10. 	W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajqcy 
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia 
przystugujqcemu Podwykonawcy w cz~sci odpowiadajqcej nieuregulowanej naleznosci. 
W takiej sytuacji Wykonawcy nie b~dq przystugiwaty zadne roszczenia, 
a w szczeg61nosci roszczenie 0 zaptat~ odsetek za op6znienie, odszkodowanie lub 
prawo odstqpienia od Umowy. Zamawiajqcy b~dzie uprawniony do dokonania zaptaty 
kwot naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczeg61nych 
Podwykonawc6w, a dokonana ptatnosc pomniejszy zobowiqzania Zamawiajqcego 
wobec Wykonawcy. 

11. 	Zamawiajqcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje 
faxem lub pocztq elektronicznq 0 tym zamiarze Wykonawc~. Wykonawca w terminie 7 
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajqcy 
zobowiqzany jest niezwtocznie poinformowac Wykonawc~ 0 wszelkich roszczeniach 
Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, kt6re Podwykonawca 
kieruje bezposrednio do Zamawiajqcego. 

12. 	Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczq r6wniez dalszych i kolejnych 
Podwykonawc6w Wykonawcy. 

13. 	W przypadku, gdyby okazato si~, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawc~ 



ZamawiajC4cy powziC4t informacje 0 istnieniu wymagalnych naleznosci PodwykonawcOw 
lub dalszych Podwykonawcow wzgl~dem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa, 
ZamawiajC4cy rna prawo zatrzymac, odpowiadajC4cC4 wielkosci naleznosci, cz~sc 
wynagrodzenia celem rozliczenia si~ bezposrednio z Podwykonawcami. 

14. 	ZamawiajC4cy na podstawie art. 36b ust. 1a oraz 1b ustawy Prawo zamowien 

publicznych zC4da, aby Wykonawca w dacie rozpocz~cia prac, 0 ile te informacje sC4 juz 

znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 

osob do kontaktow z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca rna 

obowiC4zek zawiadamiania ZamawiajC4cego 0 wszelkich zmianach danych, 0 ktorych 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a taki:e obowiC4zek 

przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym 

okresie zamierza powierzyc wykonanie cz~sci Umowy. 


15. 	W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania cz~sci robot bC4dz ustug 

wchodzC4cych w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca 

zobowiC4zany jest przedstawic oswiadczenie, 0 ktorym mowa wart. 25a ust. 1 ustawy 

Prawo zamowien publicznych lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajC4ce brak 

podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 


16. 	Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu, 0 ktorym mowa wart. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, nie 

potwierdza spetnienia przez Wykonawc~ warunkow udziatu w post~powaniu lub 

zachodzC4 wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, ZamawiajC4cy zazC4da, aby 

Wykonawca w terminie okreslonym przez ZamawiajC4cego: 


a) 	 zastC4pit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) 	 zobowiC4zat si~ do osobistego wykonania odpowiedniej cz~sci zamowienia, jezeli 

wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacj~ finansowC4 tub 
ekonomicznC4 wymaganC4 w trakcie post~powania. 

17. 	Jezeli ZamawiajC4cy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzC4 podstawy 

wykluczenia Wykonawca zobowiC4zany jest zastC4pic tego Podwykonawc~ innym 

podmiotem lub podmiotami lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cz~sci 


zamowienia Podwykonawcy. PowyzszC4 regulacj~ stosuje si~ rowniez wobec dalszych 

Podwykonawcow. 


18. 	Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych podmiot, ktory 

zobowiC4zat si~ do udost~pnienia zasobow zgodnie z art. 22a ust. 1-4 w zakresie 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej odpowiada solidarnie z WykonawcC4 za szkod~ 


ZamawiajC4cego powstatC4 wskutek nieudost~pnienia tych zasobow, chyba, ze za 

nieudost~pnienie zasobow nie ponosi winy. 


19. 	W razie wytoczenia powodztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych " 
Podwykonawcow przeciwko ZamawiajC4cemu, Wykonawca, na zC4danie ZamawiajC4cego, 
wezmie na swoj koszt udziat w post~powaniu w zakresie niezb~dnym do ochrony 
ZamawiajC4cego przed odpowiedzialnosciC4 wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi ZamawiajC4cego 0 wszelkich sporach 
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz 0 innych okolicznosciach, z 
ktorymi w ocenie Wykonawcy wiC4zac si~ moze wystC4pienie przez nich z roszczeniami 
przeciwko ZamawiajC4cemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystC4pienia. 

20. 	 Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko ZamawiajC4cemu zasC4dzajC4cy 
zaptat~ od ZamawiajC4cego na rzecz Podwykonawcy tub dalszego Podwykonawcy na 
podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zamowien 
publicznych, w oparciu 0 okolicznosc niezaptacenia naleznosci na rzecz tego 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawc~, ZamawiajC4cy, 
zaspokoiwszy naleznosci zasC4dzone od niego tytutem egzekucyjnym, ~dzie 
uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzystac z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania 
Umowy w zakresie rownym takim zaspokojonym przez ZamawiajC4cego naleznosciom, a 
w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu 
prawo i:C4dania pokrycia pozostatej cz~sci przez Wykonawc~. 

21. 	W umowach 0 podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnic, aby suma 
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wynagrodzeri ustalona w nich za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy ustug 
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajqcego na 
ten zakres rob6t budowlanych, dostaw i ustug wynikajqcych z Harmonogramu 
Rzeczowo - Finansowego zatozonego przez Wykonawc~. W przypadku nie 
przestrzegania powyzszego obowiqzku Zamawiajqcy uprawniony jest do zgtoszenia w 
tym zakresie zastrzezeri lub sprzeciwu do przedktadanych um6w 0 podwykonawstwie. 
W przypadku nie zgtoszenia zastrzezeri lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej 
odpowiedzialnosci stosuje si~ art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

22. 	Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzic na Placu Budowy Podwykonawc~ 
lub dalszego Podwykonawc~ rob6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy 
o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem Sq roboty budowlane przez Zamawiajqcego. 

23. Wykonawca zobowiqze Podwykonawc6w do przestrzegania przepis6w ustawy z dnia 23 
Jipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 
z p6zn. zm.). 

24. 	 Do niniejszej umowy zastosowanie znajduje odpowiednio art. 143a ustawy Prawo 
zam6wieri publicznych. 

§ 14. 
Materialy, Urz~dzenia i inne srodki niezb~dne do wykonania Umowy w zakresie Robot 

Budowlanych 

1. 	 Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzqdzenia, Materiaty 
oraz inne srodki potrzebne do wykonania RobOt okreslonych w niniejszej Umowie. W celu 
unikni~cia wqtpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cen~ oraz wszystkie pozostare koszty 
zakupu Materiat6w, Urzqdzeri oraz innych srodk6w potrzebnych do wykonania Rob6t. 

2. 	 Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyc do akceptacji Zamawiajqcego DTR lub 
r6wnowazny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiatu przed dokonaniem 
zakupu na 10 dni roboczych przed ztozeniem zam6wienia materiatu przez Wykonaw~. 
Zamawiajqcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany material. 

3. 	 Kolorystyka i rodzaj Materiat6w uzytych przez Wykonaw~, biaty montaz, bezwzgl~dnie 
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajqcego. Zamawiajacy wyrazi zgod~ lub 
odm6wi jej wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawc~ (odmowa 
wymaga uzasadnienia). 

4. 	 Strony oswiadczajq, ze 0 ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie 
materiaty, Urzqdzenia oraz inne srodki b~dq nowe i 0 jakosci okreslonej w Projekcie 
Wykonawczym lub innych dokumentach zatqczonych do Umowy, a ponadto b~dq 
posiadac: 
a. 	certyfikat na znak bezpieczeristwa wydany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, 

stwierdzajqcy zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich 
Norm przenoszqcych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wtasciwych przepis6w i dokument6w technicznych, 

b. 	w przypadku materiat6w, Urzqdzeri i innych srodk6w niepodlegajqcych certyfikacji 
na znak bezpieczeristwa - deklaracj~ bezpieczeristwa lub certyfi kat zgodnosci 
z Polskq Normq przenoszqcq normy europejskie, Normq Polskq, aprobatq technicznq 
ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. Na zqdanie Zamawiajqcego 
Kierownik Budowy okazywac b~dzie wszystkie dokumenty zWiqzane z materiatami, 
w szczeg61nosci dokumenty dotyczqce przyj~cia materiat6w na Plac Budowy. 
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5. 	 Zamawiajqcemu przysluguje prawo do regulamego kontrolowania jakosci Materiatow, zas 
Wykonawca zobowiqzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajqcemu wszystkich 
probek Materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakosc Materiat6w jest niezgodna z warunkami 
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materialy z Placu Budowy i zastqpi je 
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajacym Materiatami w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiajqcego. 

6. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do gromadzenia i porzqdkowania kompletu dokumentacji 
dotyczqcej Materiat6w, Urzqdzen lub innych srodk6w. W szczeg61nosci dotyczy to wszelkich 
certyfikat6w, deklaracji lub aprobat, dokumentow gwarancyjnych oraz instrukcji obsrugi 
i konserwacji. 

§15. 
Inni Wykonawcy 

1. 	 Strony zgodnie oswiadczajq, ze Zamawiajacy przy realizacji Inwestycji b~dzie mogl 
zatrudnic Innych Wykonawc6w do wykonania prac nieobj~tych tresciq Umowy 
z Wykonawcq. Wykonawca oswiadcza, ze zobowiqzuje si~ zapewnic wlasciwq 
koordynacj~ prac wykonywanych przez wlasnych pracownik6w, Podwykonawc6w 
i Innych Wykonawcow. 

2. 	 Z tyturu czynnosci, 0 kt6rych mowa ust. 1, Wykonawcy nie b~dzie przyslugiwalo prawo 
do dodatkowego wynagrodzenia. 

3. 	 Zamawiajacy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy b~dq zobowiqzani do posiadania 
odpowiednich ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwiqzku 
z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca b~dzie zobowiqzany do dolozenia 
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawc6w nie byly 
narazone na jakqkolwiek szkod~ ze strony Podwykonawc6w lub Wykonawcy. 
Zamawiajacy dolozy nalezytego starania, aby umowy i zobowiqzania Innych 
Wykonawc6w byly uksztaHowane w taki spos6b, aby zapobiec powstawaniu 
jakichkolwiek szk6d w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawc6w Wykonawcy, 
w tym w szczeg61nosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP. 

4. 	 Strony zgodnie oswiadczajq, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za 
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktore Sq wynikiem dziatan Innych 
Wykonawc6w. Zamawiajqcy nie moze obciqzyc z tego tytulu Wykonawcy karami 
umownymi, ani tez z tego powodu odstapic od Umowy. 

§ 16. 
ZobowiilZania ZamawiajC\cego 

1. 	 Zamawiajacy zobowiqzuje si~ do: 
1) 	 udost~pnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy 


czym przekazanie Placu Budowy winno zostac potwierdzone podpisanym przez 

Strony i Kierownika Budowy protokolem przekazania, 


2) 	 zapewnienia dziennika budowy, 
3) 	 podejmowania lub spowodowania podj~cia wszelkich decyzji wewn~trznych, nie 


b~dqcych decyzjami administracyjnymi, ktorych podejmowanie nalezy do obszaru 

obowiqzkow Zamawiajqcego, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od 

Wykonawcy powiadomienia 0 potrzebie wykonania takich dzialan, 


4) 	 uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Rob6t razem z Wykonawcq 

i Inzynierem Kontraktu, 


5) przekazanie Dokumentacji Zamawiajqcego Wykonawcy w terminie 7 dni od zlozenia 

przez Wykonwc~ takiego zqdania, 


6) koordynowania dziamn poszczeg61nych Wykonawcow w ramach realizowanego 

przedsi~wzi~cia tak, by uniknqc zb~dnych komplikacji. 


2. 	 Osobami z ramienia Zamawiajqcego upowaznionymi do kontakt6w z Wykonawcq Sq: 
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1) p.....................tel. .......... , email: ................ ; 

2) p ..................... tel.. ........... email : ................ ; 


3. 	 Zmiana os6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawc~, w tym zwfaszcza os6b 
wyznaczonych do nadzoru nad realizacj~ przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego 
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporz~dzenia aneksu do 
niniejszej Umowy. 

§ 17. 
Nadz6r Zamawiaj~cego 

1. 	 Zamawiaj~cy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczeg61nosci Inzynier 
Kontraktu, maj~ prawo dokonywac biez~cej kontroli Rob6t wykonywanych przez 
Wykonawc~. Zamawiaj~cy dofozy staran, by biez~ca kontrola Rob6t nie zakf6cafa 
normalnego toku wykonywania Rob6t. At. do chwili dokonania Koncowego Odbioru 
Rob6t Zamawiaj~cy rna prawo z~dac od Wykonawcy usuni~cia wszelkich dostrzezonych 
Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych test6w, kontroli lub dokonania zap/aty 
faktury przejsciowej obejmuj~cej dane elementy Rob6t. 

2. 	 Inzynier Kontraktu b~dzie uprawniony w szczeg61nosci do: 
a. 	 wydawania wi~z~cych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego 

uprawnien, 
b. 	 reprezentowania Zamawiaj~cego na Placu Budowy i wykonywanie biez~cej kontroli 

zgodnosci Rob6t z Dokumentacj~ Projektow~, Pozwoleniem na Budow~, 
obowi~zuj~cymi przepisami oraz Normami, jak r6wniez z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, 

c. 	 kontroli jakosci Rob6t, a szczeg61nie kontroli prawidfowego stosowania Materiaf6w, 
d. 	 uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym system6w 

technicznych i wyposazenia, jak r6wniez przygotowywanie i uczestniczenie 
w procedurach odbioru przewidzianych Umow~, 

e. 	 potwierdzania faktycznie wykonanych Rob6t i potwierdzania usuni~cia Wad, 
f. 	 wydawania Kierownikowi Budowy dziafaj~cemu w imieniu Wykonawcy polecen 

potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotycz~cych: likwidacji 
Wad lub niebezpiecznych warunk6w, wykonania test6w lub badan, w tym takZe tych, 
kt6re wymagaj~ odkrycia Rob6t lub element6w zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

g. 	 wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich 
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy, 

h. 	 dokonywania kontroli Materiaf6w, w szczeg61nosci kontrola kolorystyki, rodzaj 
materi6w wykonczeniowych, biafy montaz, 

i. 	 odbioru Rob6t przed ich zakryciem lub rob6t zanikaj~cych oraz 
j. 	 wykonywania wszelkich innych obowi~zk6w i uprawnien wynikaj~cych 

z obowi~zuj~cych przepis6w prawa, w szczeg61nosci z Przepis6w Prawa 
Budowlanego. 

3. 	 Wszystkie elementy Rob6t, kt6re wykonaf Wykonawca, a kt6re nast~pnie ulegaj~ zakryciu 
lub zasloni~ciu przez inne elementy (roboty zanikaj~ce), zostan~ zgfoszone przez 
Wykonaw~ Inzynierowi Kontraktu, kt6ry skontroluje zgfaszane Roboty pod wzgl~dem 
jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgfoszenie Wykonawca jest zobowi~zany potwierdzic 
wpisem w Dzienniku Budowy. 

4. 	 InZynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgfoszonych 
element6w Rob6t i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Rob6t. 
W wypadku zauwazonych Wad InZynier Kontraktu okresli zakres i termin usuni~cia Wad, 
a po ich usuni~ciu Wykonawca zglosi dany element Rob6t do ponownej kontroli. 
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§18. 
Dokumentacja Robot 

1. 	 Wykonawca oswiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz 
pozostata dokumentacja ~zie sp6jna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robot 
w ramach Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwiqzku z powyzszym w razie 
jakichkolwiek wqtpliwosci, przyjmowae siQ bQdzie, ze jakiekowiek czQsci Robot, Ustug i 
Dostaw jakie ~q wykonane w celu realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacjq 
Zamawiajqcego oraz Dokumentacjq Projektowq opracowanq przez WykonawCQ, Sq objQte 
i uwzglQdnione w ofercie Wykonawcy, i odpowiednio realizacja ktorejkolwiek czQsci tych 
Robot, Ustug czy Dostaw na podstawie Projektu Wykonawczego nie bQdzie traktowana 
jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajqce i Wykonawcy nie bQdq przystugiwae 
jakiekolwiek roszczenia z tytutu ich wykonania. 

2. 	 Dokumentacja Projektowa oraz inna dokumentacja nie bQdq przez WykonaWCQ bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajqcego przekazywane osobom trzecim lub 
wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robot. W razie takiego wykorzystania 
Wykonawca bQdzie zobowiqzany do naprawienia szkody wyrzqdzonej Zamawiajqcemu. 

3. 	 Z chwilq sporzqdzenia Protokotu Odbioru Koncowego RobOt Wykonawca zwroci 
Zamawiajqcemu wszelkq DokumentacjQ Zamawiajacego oraz wszystkie sporzqdzone ~ 
przez WykonawCQ kopie tej dokumentacji. 

4. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego 
egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajqcy oraz osoby przez niego 
upowaznione majq prawo wglqdu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji. 

5. 	 Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opoi:nienia lub przerwania Robot na skutek braku 
dokumentacji lub instrukcji, ktore nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz 
powinny zostae dostarczone przez Zamawiajqcego, Wykonawca powiadomi 0 tym 
Zamawiajqcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym 
terminem rozpoczQcia Robot, dla ktorych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. 
Takie powiadomienie zawierae bQdzie szczeg6towe informacje dotyczqce potrzebnej 
dokumentacji tub instrukcji i terminu, w ktorym bQdzie ona potrzebna, oraz informacjQ 
o opoi:nieniu lub przerwie, jakie mogtyby wystqpie w przypadku ich niedostarczenia. 

6. 	 Wykonawca przenosi na Zamawiajqcego majqtkowe prawa autorskie i udziela prawa do 
wykonywania praw zaleznych do wszelkich sporzqdzonych w zwiqzku z Robotami 
dokumentacji, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 27 - 31. 

§ 19. 	 ,~ 
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO 	 W 

1. Zgloszenie gotowosci Robot do odbioru koncowego. 
a) 	Kiedy catose przedmiotu Umowy zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi gotowose 


do Odbioru Koncowego Robot poprzez: 

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy; 

2) powiadomienie Inzyniera (z kopiq dla Zamawiajqcego). 


b) 	 Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Robot moze bye dokonane tylko po: 
1) zgtoszeniu Robot do przeglqdu technicznego. Wykonawca dokona takiego 
zgtoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia 
powiadomi Inzyniera Kontraktu 0 planowanym terminie rozpoczQcia przeglqdow 
technicznych. Wraz z informacjq Wykonawca przedtozy harmonogram rozruchu 
instalacji, prob i sprawdzen, 
2) dokonaniu przeglqdu technicznego potwierdzonego protokotem z przeglqdu Robot. 
Przeglqd techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci 
dziatania instalacji, urzqdzen, systemow, ocenQ jakosci wykonanych Robot. Przeglqd 
dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli Zamawiajqcego, Inzyniera Kontraktu i 
zaproszonych konsultantow. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca 
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dostarczy koniecznq dokumentacje powykonawczq. Rozpocz~cie przeglqdu 

technicznego nie moze rozpoczqe si~ pozniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed 

planowanym zgtoszeniem gotowosci Robot do odbioru koncowego, 

3) potwierdzeniu usuni~cia usterek wykazanych podczas przeglqdu technicznego. 


Potwierdzenie tego wpisu przez Inzyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania si~ do 

powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznaczae b~dzie, 


ze Roboty uznaje si~ za zakonczone i Zamawiajqcy przystqpi do ich odbioru koncowego 

w dniu okreslonym przez Strony. 


2. Dokumentacja odbiorowa 
Z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 6 przed Odbiorem Koncowym Robot Wykonawca 
przeprowadzi przewidziane niniejszq Umowq i odpowiednimi przepisami prawa proby 
techniczne, a na dzien rozpocz~cia czynnosci Odbioru Koncowego Robot przedtozy 
Inzynierowi w szczegolnosci: 
a) oryginat dziennika budowy, 
b) oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 9 ust. 6 lit. n, 
c) oswiadczenie projektanta sprawujqcego nadzor autorski 0 wykonaniu Robot zgodnie 

z projektem, 
d) 	 protokoty badan i prob technicznych, 
e) 	 inwentaryzacj~ geodezyjnq powykonawczq, 
f) 	 dokumentacj~ powykonawczq co do zakresu zgodnq z zapisami PFU, 
g) potwierdzenie odbioru wykonanych przytqczy, 
h) swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie z 

obowiqzujqcymi przepisami prawa, 
i) zaswiadczenia organow, wymienionych wart. 56 Prawa budowlanego, 0 braku sprzeciwu 

lub uwag do uzytkowania obiektu, 
j) 	 inne dokumenty niezb~dne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, 
k) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzqdzen. 0 ile Sq wymagane zgodnie 

z obowiqzujqcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen. 
I) karty gwarancyjne producentow urzqdzen i materiatow, 
m) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci tub dektaracje zgodnosci 

z Polskq Normq tub aprobatq technicznq, swiadectwa jakosci, atesty, 
n) 	 protokot z usuni~cia usterek, 
0) 	 koncowe rozliczenie Robot, 
p) 	 oswiadczenie 0 przeniesieniu wszelkich majqtkowych praw autorskich do utworow 

wchodzqcych w sktad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi 
licencjami, 

q) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w uj~ciu okreslonym przez 
Zamawiajqcego. 

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Robot 
a) Czynnosci Odbioru Koncowego Robot zgtoszonego przez Wykonawc~ zgodnie z 

zasadami okreslonymi powyzej, winny bye rozpocz~te i przeprowadzone w terminie 
nie dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajqcy uznat Roboty za 
zakonczone. 

b) 	 Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczye si~ przed 

uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robot, nie 

wliczajqc do tego czasu niezb~dnego na stwierdzenie jej ostatecznoSci. 


4. 	 Szkolenia 
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez 
Zamawiajqcego (maksymalnie 10 osob) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad 
dziatania urzqdzeri, systemow zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed 
uptywem Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji i przekaze Inzynierowi imiennq list~ 
przeszkolonych osob wraz z zakresem szkolenia. 
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S. Pozwolenie na uzytkowanie (0 ile b~dzie wymagane) 
a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie, 
b) Wykonawca nie odpowiada za przedfuzenie procedury uzyskiwania decyzji 0 

pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajqce z przyczyn, kt6re nie obciqzajq Wykonaw~, 
c) 	 Zamawiajqcy b~dzie wsp6fpracowaf w niezb~dnym zakresie z Wykonawcq przy 


dokonywaniu zawiadomienia wlasciwych organ6w 0 zakonczeniu realizacji 

przedmiotu Umowy lub przygotowaniu wniosku 0 udzielenie pozwolenia na 

uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 


6. Protokot Odbioru Koncowego Robot 
Z czynnosci Odbioru Koncowego Rob6t zostanie sporzqdzony i podpisany przez 
Zamawiajqcego i Wykonawc~ Protok61 Odbioru Koncowego Rob6t, zawierajqcy wszelkie 
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem 
terminu ich usuni~cia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Koncowego Rob6t: 
a) Zamawiajqcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spefnia kryteri6w gotowosci do 

Odbioru Koncowego Rob6t z powodu nie zakonczenia wszystkich Rob6t, 
nieprzeprowadzenia wszystkich pr6b, istnienia zasadniczych wad czy tez z powodu 
innej niezgodnosci Rob6t z wfasciwymi przepisami, normami lub niniejszq Umowq, 
czy tez Wykonawca nie przekazal Zamawiajqcemu Dokumentacji Powykonawczej 
umozliwiajqcej prawidlowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacj~ przedmiotu 
odbioru, Zamawiajqcy, moze odm6wic takiego odbioru. W takiej sytlJacji, 
Wykonawca i Zamawiajqcy sporzqdzq Protok6f Odmowy Odbioru Koncowego Rob6t 
ze wskazaniem usterek i wad, kt6rych wyst~powanie uniemozliwia dokonanie 
Odbioru Koncowego Rob6t oraz ustalq dat~ ich usuni~cia. Po usuni~ciu przez 
Wykonawc~ zawartych w tym protokole stwierdzonych usterek i Wad, Wykonawca 
ponownie zgtosi gotowosc do Odbioru Koncowego Rob6t, a Zamawiajqcy ponownie 
przystqpi do przeprowadzenia Odbioru Koncowego Rob6t lub 

b) zostanq stwierdzone niemozliwe do usuni~cia, ale nieistotne Wady umozliwiajqce 
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony 
podpiszq Protok6f Odbioru Koncowego Rob6t obnizajqc odpowiednio 
Wynagrodzenie, Zamawiajqcy b~dzie uprawniony w tym zakresie do potrqcania 
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania 
Umowy. 

c) zostanq stwierdzone Wady, kt6re uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiajqcy moze odstqpic od Umowy poprzez zlozenie 
pisemnego oswiadczenia w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub zqdac 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo ~ 
Wykonawcy wg wlasnego wyboru - przez Wykonawc~ lub podmiot trzeci. 
Zamawiajqcy b~dzie uprawniony w tym zakresie do potrqcania odpowiednich kwot, w 
tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W zakresie 
odstqpienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje si~ odpowiednio, 

d) 	 zostanq stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajqce uzytkowanie przedmiotu 

niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszq Protok61 Odbioru 

Koncowego Rob6t z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub 

zastrzezen Strony opracujq i podpiszq Protok6f Usterek i Wad stanowiqcy zalqcznik 

do Protokotu Odbioru Koncowego Rob6t, w kt6rym zostanq wskazane stwierdzone 

przez Zamawiajqcego w toku Odbioru Koncowego Rob6t Wady i usterki 

umozliwiajqce Odbi6r Koncowy Rob6t oraz wyznaczony zostanie termin na ich 

usuni~cie przez Wykonawc~. 


7. 	 Potwierdzenie usuni~cia Wad 
Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostanq 
usuni~te, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciqgu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez 
Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia 0 takim skutku, potwierdzic 
usuni~cie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych cz~sci poprzez podpisanie 
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Protokotu Usuni~cia Wad i Usterek. ProtokOt Usuni~cia Wad i Usterek jest zat~cznikiem 


do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. 


8. 	 Protokol Odbioru Koncowego Inwestycji 
Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji b~dzie mozliwe po zakonczeniu 
realizacji przedmiotu Umowy w catosci, po usuni~ciu Wad i usterek zgloszonych 
podczas Odbioru Koncowego Robot oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezb~dnych 
decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci ostatecznego pozwolenia na 
uzytkowanie. Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do 
T erminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji. 

§ 20. 
Zwrot Placu Budowy 

1. 	 W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot Wykonawca 
musi bye gotowy do protokolamego przekazania Zamawiaj~cemu Placu Budowy. 

2. 	 Wykonawca zobowi~zany jest do uprz~tni~cia terenu Placu Budowy przed jego 
przekazaniem Zamawiaj~cemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowi~zany ~dzie 
pokrye koszty naprawy. Koszty napraw mog~ bye potr~cane z jakiegokolwiek 
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabepieczenia NaleZytego Wykonania 
Umowy. 

3. 	 Jezeli Zamawiajacy dokonat Odbioru Koncowego Robot z uwagami i zastrzezeniami, 
wyznaczaj~c rownoczesnie Wykonawcy termin na usuni~cie Wad i usterek daj~cych si~ 
usun~e, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nast~pi wedle wyboru Zamawiaj~cego: 

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub, 

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuni~cia usterek i Wad 

wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robot nie wczesniej niz w dniu podpisania 

Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji lub, 

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiaj~cy zazada wczesniejszego 

zwrotu Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwose usuni~cia okreslonych 

usterek i Wad taki:e po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiaj~cemu. 


§ 21. 
R~kojmia i Gwarancja w zakresie Robot Budowlanych 

1. Okres r~kojmi na Roboty Budowlane jest rowny okresowi gwarancji i wynosi ........ miesi~cy 
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji z zastrzezeniem § 
24 i § 25. W przypadku stwierdzenia w okresie r~kojmi Wad, Zamawiaj~cy moze wyznaczye 
Wykonawcy termin na usuni~cie Wad, ktory nie ~dzie krotszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze: 
a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub, 
b) b~dzie uprawniony do zast~pczego powierzenia usuni~cia stwierdzonych Wad 

podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuni~cia przez Wykonaw~ Wad istotnych w 
terminie i dokonania stosownego potr~cenia z Zabezpieczenia Nalezytego 
Wykonania Umowy 0 kwot~ odpowiadaj~c~ kosztom takiego zast~pczego usuni~cia 
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze 
si~ niewystarczaj~ca Wykonawca jest zobowi~zany do pokrycia powstatej roznicy lub, 

c) 	 b~dzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, 

jezeli stwierdzone przez Zamawiaj~cego Wady nieistotne s~ nieusuwalne albo gdy 

Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiaj~cy b~dzie 


uprawniony w tym zakresie do potr~cania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia 

Nalezytego Wykonania Umowy. 


2. 	 Strony postanawiaj~, ze odpowiedzialnose Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za 
wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela 
gwarancji na okres ..... miesi~cy. 
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3. 	 Okres gwarancji Wykonawcy liczony b~dzie od daty podpisania Protokotu Odbioru 

Koncowego Inwestycji i b~dzie rowny okresowi r~kojmi. 


4. 	 Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu 

Cywilnego. 


5. 	 8trony ustalajq nast~pujqcy tryb usuwania wad Robot, ujawnionych w okresie gwarancji: 

a} Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ powiadomic Wykonawc~ pisemnie lub faksem 0 


stwierdzonej wadzie, 

b} 	 w okresie obj~tym gwarancjq Wykonawca zobowiqzany jest do usuwania na swoj 

koszt i we wtasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwtocznie nie pozniej jednak niz 
w ciqgu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, 0 ktorym mowa powyzej, w 
wyjqtkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajqcym terminie, 

c) 	 po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w pkt b Zamawiajqcy usunie Wady 

we wl'asnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obciq:zy Wykonawc~ lub na zasadach 

ogolnych zleci usuni~cie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego 

tytutu obciqzy Wykonawc~, 


d) 	 Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajqcego z uprawnien, 0 ktorych 
mowa w pkt c zobowiqzany b~dzie do zwrotu Zamawiajqcemu wszystkich 
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego 
wezwania, ~ 

e) 	 jezeli Wykonawca nie dokona usuni~cia Wad w terminie okreslonym w pkt b, 
Zamawiajqcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w 
ust. 6, 

f} 	 jezeli usuni~cie usterki lub Wady wymagac b~dzie wykonania Dokumentacji 

Projektowej Wykonawca jest zobowiqzany wykonac projekt we wtasnym zakresie 

w ramach r~kojmi i gwarancji na Prace Projektowe, do ktorej prawa autorskie 

przenosi na zasadach okreslonych w § 4 Umowy. 


6. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajqcego kary umownej w 

wysokosci: 

0,01 % catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 lit. c za 

kazdy dzien opoznienia w usuni~ciu jakichkolwiek Wad i usterek Robot w ramach 

odpowiedzialnosci z tytutu r~kojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego 

od dnia nast~pujqcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad. 

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajq Zamawiajqcego dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogolnych. 


7. 	 Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowic usuni~cia Wad 
w zakresie Robot wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgl~du na wysokosc 
kosztow z tym zwiqzanych. ~ 

8. 	 Zamawiajqcy moze dochodzic roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym . 

w ust. 2-5, jezeli zgtosit Wad~ Robot przed uplywem tego okresu. 


9. 	 W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktorego 

Wykonawca dostarczyt Zamawiajqcemu element wolny od Wad, w ktorym dokonat 

napraw, Zamawiajqcy b~dzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego 

o okres rowny okresowi, w ktorym z powodu wady nie mogt korzystac z takiego 

elementu. 


10. 	8trony dopuszczajq mozliwosc pokrycia kosztow usuni~cia wad przez Zamawiajqcego z 
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. 

§22. 

Odbior Po Uplywie Okresu R,kojmi i Gwarancji w zakresie Robot Budowalnych 


1. 	 Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajqcego do biezqcego zgtaszania Wad w okresie 

obowiqzywania r~kojmi i gwarancji, 0 ktorym mowa w § 21, 8trony przeprowadzq 

czynnosci zwiqzane z Odbiorem Po Uplywie tych okresow najpozniej 30 dni przed 

dniem wygasni~cia Okresu R~kojmi i Gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celow Odbioru 

Po Uplywie Okresu R~kojmi i Gwarancji Zamawiajqcy opracuje wykaz Wad i usterek 
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stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzC4dzenia tegoz protokotu odbioru 
i powiadomi Wykonawc~, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, 
o dacie rozpocz~cia czynnosci zwiC4zanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu R~kojmi i 
Gwarancji. 

2. 	 Czynnosci zwiC4zane z Odbiorem Po Uptywie Okresu R~kojmi i Gwarancji zostanC4 
zakoriczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu R~kojmi i Gwarancji 
lub opracowaniem wykazu usterek i wad po uptywie okresu R~kojm/Gwaranacji, 
zawierajC4cego list~ Wad i usterek stwierdzonych przez ZamawiajC4cego na dzieri 
sporzC4dzenia ww. wykazu. 

3. 	 Wykonawca jest zobowiC4zany do niezwtocznego usuni~cia Wad i naprawienia usterek 
stwierdzonych w wykazie usterek i wad po uptywie okresu R~kojmi/Gwarancji i po 
ostatecznym usuni~ciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym 
protokole Strony podpiszC4 ProtokOt Odbioru Po Uptywie Okresu R~kojmi i Gwarancji. 

§ 23. 
Dostawa Sprz~tu 

1. 	 Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zam6wienia zobowiC4zuje si~ dostarczye 
na wtasny koszt i ryzyko niezb~dny Sprz~t wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram 
Dostaw sprz~tu wraz z oprogramowaniem Wykonawca jest zobowiC4zany przedstawie 
ZamawiajC4cemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, 0 kt6rym mowa w § 3 
Umowy. 

2. 	 Dla kazdego z dostarczonego Sprz~tu Wykonawca jest zobowiC4zany dotC4czye: 
1) odpowiedniC4 dla danego Sprz~tu jego dokumentacj~ technicznC4 - paszport 
techniczny, 
2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego Sprz~tu, instrukcje obstugi 
technicznej w j~zyku polskim oraz w wersji oryginalnej (taki:e w PDF), 
3) dokument okreslajC4cy ilose i cz~stotliwose przeglC4d6w technicznych w ciC4gu roku, 
Jakie sC4 zalecane przez producenta Sprz~tu w okresie trwania gwarancji i r~kojmi oraz 
po okresie gwarancyjnym lub okresie r~kojmi, 
4) dla kazdego Sprz~tu jego indywidualnC4 kart~ gwarancyjnC4, wypetnionC4 czytelnie i 
bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem 
danego Sprz~tu, 
5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszC4 bye sPorzC4dzone w j~zyku polskim lub 
w j~zyku obcym wraz z ttumaczeniem na j~zyk polski (wersjC4 obowiC4zujC4ca 
co do zasad post~powania jest wersja w j~zyku polskim), 
6) list~ cz~sci i podzespot6w zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji 
serwisowych w okresie gwarancji lub r~kojmi, kt6re to elementy muszC4 bye wliczone w 
koszty ustug serwisowych. 

3. 	 Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonego Sprz~tu dokonajC4 upowaznieni 
przedstawiciele ZamawiajC4cego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawc~ 0 

mozliwosci PrzystC4pienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokOt zdawczo 
odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzezeniem ze do czasu 
Odbioru Koricowego Inwestycji ten Sprz~t b~dzie si~ znajdowat pod pieczC4 i dozorem 
Wykonawcy, kt6ry b~dzie tez ponosit do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy 
uszkodzenia. 

4. 	 Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego Sprz~tu jest ich 
uruchomienie, sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez 
wykonanie serii pr6bnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym 
przez osoby z rarnienia Wykonawcy oraz ZamawiajC4cego . 

5. 	 W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brak6w ilosciowych lub jakosciowych 
w zakresie dostaw, jak r6wniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzC4dzeri po ich 
uruchornieniu lub pr6bie uruchomienia, Inzynier Kontraktu odm6wi podpisania protokotu 
odbioru dostawy. 
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6. 	 Dokonanie Odbioru Koricowego Inwestycji i podpisanie ProtokoJu Odbioru Koricowego 
Inwestycji b~dzie mozliwe dopiero po uruchomieniu Sprz~tu oraz sprawdzeniu 
poprawnosci jego dziaJania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu. 

§ 24. 
RQkojmia i Gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach przedmiotu zam6wienia 


SprzQtu 


1. 	 Okres r~kojmi na dostarczone w ramach tego zamowienia wszelkie urzCldzenia, sprz~t i 
akcesoria liczy si~ od dnia podpisania przez strony protokoJu odbioru urzCldzenia/sprz~tu 
i nie moze si~ skoriczyc wczesniej niz przed upJywem ... miesi~cy liczonych od daty 
podpisania ProtokoJu Odbioru Koricowego Inwestycji. 

2. W przypadku stwierdzenia w okresie r~kojmi Wad, ZamawiajClcy moze wyznaczyc 
Wykonawcy termin na usuni~cie Wad, ktory nie b~dzie krotszy niz 10 dni z zagrozeniem, 
ze: 
1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub 
2) b~dzie uprawniony do zast~pczego powierzenia usuni~cia stwierdzonych Wad 

podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuni~cia przez Wykonawc~ Wad istotnych 
w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrClcenia z Zabezpieczenia 
Nalezytego Wykonania Umowy 0 kwot~ odpowiadajClcCl kosztom takiego zast~pczego 
usuni~cia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania 
Umowy okaze si~ niewystarczajClca Wykonawca jest zobowiCizany do pokrycia 
powstaJej roznicy lub, 

3) 	 b~dzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprz~t, 


jezeli stwierdzone przez ZamawiajClcego Wady nieistotne sCi nieusuwalne albo gdy 

Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie Wad nieistotnych. ZamawiajClcy 

b~dzie uprawniony w tym zakresie do potrClcania odpowiednich kwot z 

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. 


3. 	 Niezaleznie od uprawnien z tytulu r~kojmi, ZamawiajClcemu przyslugujCl rowniez uprawnienia 
z tyturu gwarancji. Wyoor rezimu ochrony, z ktorego ZamawiajClcy chce skorzystac, nalezy do 
ZamawiajClcego. 

4. 	 Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprz~tu liczony ~dzie jak w ust. 1. 
5. 	 Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu 

Cywilnego. 
6. 	 W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostala ujawniona jakakolwiek Wada, 

Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wJasny koszt (czas reakcji na zgroszenie 
awarii), w terminie nie pozniejszym niz 48 godzin od daty zgroszenia Wady lub awarii przez ~ 
ZamawiajClcego, chyba ze PrzystCipienie do usuni~cia Wad jest niemozliwe z przyczyn 
niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystCipienia do prac naprawczych 
w terminie, 0 ktorym mowa powyzej, ZamawiajClcy moze wykonac prace naprawcze na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, korzystajClc przy tym rowniez z uslug osob trzecich bez utraty swoich 
praw z tyturu r~kojmi lub gwarancji. 

7. 	 Wykonawca zobowiCizany jest usunCic zgfoszone Wady i awarie w terminie do 10 dni od 
daty zgroszenia wad lub awarii Sprz~tu, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia cz~sci 
spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej - 14 dni. Strony mogCl na pismie zgodnie ustalic inny 
termin w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminow 
wskazanych w zdaniu poprzednim. 

8. 	 W przypadku, gdy okres usuni~cia Wad lub awarii dotyCZ¢lcych Sprz~tu przekroczy 10 dni 
liczonych od daty zgloszenia Wady, ZamawiajClCY moze bez koniecznosci uprzedniego 
uzyskania zezwolenia SCidu wykonac prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zast~pcze), korzystajClc przy tym rowniez z usJug osob trzecich bez utraty swoich 
praw z tytuJu r~kojmi lub gwarancji. W przypadku zas gdy usuniecie Wady lub awarii wymaga 
nie~ocznego i natychmiastowego dzialania, z uwagi na koniecznoSc uchylenia 
bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow obiektu czy tez zapobiezenia szkodzie 
znacznych rozmiarow, ZamawiajClcy moze samodzielnie przystapic do usuwania Wady lub 
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powierzyc jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca w 

takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczqC usuwania Wady/awarii. W takim 

wypadku Zamawiajacy zobowiqzany b~dzie dokladac starari w celu zminimalizowania 

zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpocz~cia usuwania opisanej 

Wady/awarii, w miar~ zas mozliwosci powinien tez niezwlocznie poinformowac Wykonawc~ 


o powyzszej sytuacji i umozliwic mu r6wniez niezwlocznie mozliwosc dalszego usuwania 

Wady/awarii lub stosownie do okolicznosci wglqd i nadz6r nad pracami zwiqzanymi z 

usuni~ciem takiej Wady/awarii. Dzialanie Zamawiajqcego, 0 kt6rym mowa w niniejszym 

ust~pie, nie powoduje utraty jego praw z tytulu r~kojmi lub gwarancji. 


9. Wykonawca zobowiqzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajqcego kary umownej w 
wysokosci: 
a) 1.500,00 zl w przypadku, gdy okres usuni~cia Wady/awarii lub usterki dotyczqcej 

Sprz~tu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgloszenia wady lub 
awarii za kazdy dzieri op6znienia, nie wi~cej niz 0,2% calkowitego Wynagrodzenia 
brutto, 0 kt6rym mowa w § 32 ust. 1. 

b) 	 1.500,00 zl w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w 

terminie 48 godzin od daty zgtoszenia Wady lub awarii za kazdq godzin~ op6znienia 

nie wi~cej niz 0,02 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, 0 kt6rym mowa w § 32 ust. 

1. Kara umowna w tym przypadku nie b~dzie naliczana, jezeli Wykonawca wykaze, iz 
przystqpienie do usuni~cia Wad lub awarii by to niemozliwe z przyczyn niezaleznych 
od Wykonawcy, 

c) 	 2.500,00 zl w przypadku niezapewnienia cz~sci zamiennych w okresie wskazanym w 

ust. 12 za kazdq nie zapewnionq cz~sc zamiennq lub wyposazenia eksploatacyjnego 

Sprz~tu oddzielnie, nie wi~cej niz 0,5 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, 0 kt6rym 

mowa w § 32 ust 1. 


10. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajq Zamawiajqcego dochodzenia odszkodowania 
na zasadach og6lnych. 

11. Strony dopuszczajq mozliwosc pokrycia koszt6w usuni~cia Wad przez Zamawiajqcego 
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy 

12. W ramach Wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w § 32 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiqzany 
jest do zapewnienia cz~sci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub 
wymiana cz~sci w Sprz~cie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydruzenie okresu 
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji 0 czas wylqczenia z 
eksploatacji. Wydluzenia gwarancji nie powodujq planowe przeglqdy zgodne z wymaganiami 
producenta. 

13. Kazda naprawa zakonczona ~dzie stosownym "Raportem Serwisowym". Raport Serwisowy 
powinien zawierac co najmniej nast~pujqce informacje: 
1) Wykonane czynnosci serwisowe. 
2) Wykonane regulacje i kalibracje. 
3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania. 
4) Wykonane czynnosci konserwacyjne. 

14. Kazda interwencja nie zakoriczona dopuszczeniem urzqdzenia do eksploatacji zakoriczona 
b~dzie "Raportem Serwisowym". Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona 
przez pracownika Zamawiajqcego po stwierdzeniu poprawnosci dzialania danego Sprz~u. 

15. Gwarancjq nie Sq obj~te: 
1) uszkodzenia i Wady dostarczanego Sprz~tu wynikte na skutek: 

a) eksploatacji Sprz~tu przez Zamawiajqcego niezgodne z jego przeznaczeniem, 
niestosowania si~ Zamawiajqcego do instrukcji obslugi Sprz~tu mechanicznego 
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego lub os6b 
trzecich i wywotane nimi wady, 
b) samowolnych napraw, przer6bek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 
Zamawiajqcego lub inne nieuprawnione osoby); 

2) 	 uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, pow6dz, 

zalanie itp.). 
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§ 25 

Warunki gwarancji i pieh~gnacji zieleni 


1. 	 Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesh~cy dla zatozonej zieleni i dokonanych 
nasadzen zwanych w dalszej cz~sci Umowy t~cznie materiatem roslinnym. 

2. 	 Okres gwarancji materiatu roslinnego liczony b~dzie od daty podpisania Protokofu 
Odbioru Koncowego Inwestycji. 

3. 	 W okresie gwarancji do obowi~zkow Wykonawcy nalezy: 
1) w terminie wskazanym przez Zamawiaj~cego, nie krotszym niz 3 dni robocze dokonanie 
nasadzen zamiennych lub uzupetniaj~cych materiatu roslinnego tego samego gatunku i 0 

parametrach zgodnych z parametrami materiaru roslinnego, ktory nie zachowat swojej 
zywotnoSci, obumart, b~dz nast~pito obniZenie jego jakosci, niezaleznie od przyczyny, w tym 
rowniez z powodu uszkodzenia, choroby materiatu roslinnego lub wyst~powania szkodnikow, 
2) zglaszanie na pismie lub drog~ elektroniczn~ Zamawiaj~cemu wszystkich przypadkow 
dewastacji oraz kradziezy nasadzen obj~tych piel~gnacj~, niezwlocznie jednak nie 
pozniej niz w ci~gu dwoch dni po powzi~ciu informacji 0 zdewastowaniu b~dz kradziezy 
jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacj~ 
zdj~ciow~ wykonan~ przez Wykonawc~. 
3) piel~gnacja materiatu roslinnego; warunki piel~gnacji materiatu roslinnego zostaty ~ 
okreslone w zal~czniku nr 7 do Umowy. 

4. 	 W okresie gwarancji z udziatem Zamawiaj~cego i Wykonawcy odbywac si~ b~d~ 
przegl~dy co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktorych 
zostanie sporz~dzony protokot W protokole z przegl~du zostanie zawarty wykaz wad 
materiatu roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiaj~cego term in, nie druzszy 
niz 10 dni roboczych, w ktorym Wykonawca b~dzie zobowi~zany usun~c stwierdzone w 
trakcie przegl~du wady. W przypadku gdy usuni~cie wad w terminie, 0 ktorym mowa 
powyzej nie b~dzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwi~zanych z 
warunkami atmosferycznymi, Strony ustal~ inny termin, w ktorym usuni~cie wad b~dzie 
mozliwe. 

5. 	 W przypadku uchylania si~ przez Wykonawc~ od obowi~zkow, 0 ktorych mowa w ust. 3 
pkt 1 i 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiaj~cy uprawniony 
b~dzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. 	 Niniejsza Umowa stanowi jednoszesnie dokument gwarancji. 

§ 26. 
Przegltitdy techniczne i konserwacje, cZQsci zuzyte 

1. 	 Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 32 ust. 1 niniejszej Umowy, 
wykonywac ~dzie przez okres wskazany w § 24 ust. 1 przegl~dy techniczne, przegl~dy 
dotycz~ce poprawnosci dziatania, jak rowniez konserwacj~ Sprz~tu. Przegl~dy techniczne 
wymagane s~ dla odpowiednio wskazanych Robot Budowlanych oraz dostarczonego w 
zwi~zku z wykonaniem tych robOt Sprz~tu. 

2. 	 Przegl~dy techniczne Sprz~tu wykonywane ~d~ na podstawie zalecen producentow 
poszczegolnych urz~dzen oraz zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami prawa. 

3. 	 Wykonawca zobowi~zany jest przeprowadzac przegl~dy gwarancyjne zgodnie 
z dokumentacj~ producenta. Przegl~dy gwarancyjne dokonywane s~ na koszt Wykonawcy. 

4. 	 Przegl~dy techniczne wykonywane ~d~ wedtug ustalonego przez Wykonawa: 
harmonogramu przegl~dow. Zmiany harmonogramu nast~powac ~d~ w formie pisemnej 
pod rygorem niewaznosci. 

5. 	 Wykonawca zobowi~zany jest do wykonania przegl~dow z nalezyt~ starannosci~ wedtug 
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie. 

6. 	 Po wykonanym przegl~dzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie 
wszystkich urz~dzen wchodz~cych w sktad systemu pod warunkiem uzywania ich w ~. 
zwyczajowy sposob zgodny z instrukcj~ obslugi producenta. 
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7. 	 Przeglqdy techniczne odbywac sif# bf#dq w obecnosci wyznaczonego pracownika 
Zamawiajqcego. 

8. 	 Przeglqdy wykonywane bf#dq w godzinach ustalonych z Zamawiajqcym, tak aby nie 
powodowaly zakt6cen w pracy obiekt6w. 

9. 	 CZf#sci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowiq wtasnosc 
Zamawiajqcego. 

10. Wykonawca bf#dzie zobowiqzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru 
od Zamawiajqcego i przestrzegania wszystkich przepis6w dotyczqcych postf#powania 
z takimi czf#sciami w zakresie ich utylizacji bqdz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu 
ponosi Wykonawca. 

§ 27. 
Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis dla 
oprogramowania oraz sprzQtu komputerowego i urzitdzen z nim zwiitzanych 

1. 	 W takim zakresie w jakim elementem sktadowym dostarczonego Sprzf#tu jest okreslone 
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody zr6dtowe Wykonawca, w ramach 
Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy, 
bez potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie Zamawiajqcemu 
odptatnej (czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy) i 
niewytqcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach 
niniejszego przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi. dostarczonym wraz z 
Oprogramowaniem i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producent6w 
takich oprogramowan jak tez przekazuje pozostate prawa. Jezeli nic innego nie wynika 
z postanowien Umowy to instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana 
przez Wykonawcf# zgodnie z ustaleniami z Zamawiajqcym wraz z dostawq Sprzf#tu i 
odbiorem tego Sprzf#tu przez Zamawiajqcego. Umowa licencyjna moze zostac 
wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia. z tym ze okres ten 
nie moze sif# rozpoczqC przed dniem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego 
Inwestycji. 

2. 	 Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu catosc Oprogramowania w terminie okreslonym 
w szczeg6towym harmonogramie realizacji. Dostawa nastqpi pod adres wskazany przez 
Zamawiajqcego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez 
Wykonawcf# zgodnie z ustaleniami z Zamawiajqcym. 

3. 	 Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajqcy moze wprowadzic Oprogramowanie do 
pamif#ci komputera, wyswietlac. dokonywac przy jego uzyciu przetwarzania danych i 
korzystac z niego w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach 
obstugi). Zamawiajqcy w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do 
przeniesienia aplikacji na inny SPrzf#t. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii 
bezpieczenstwa aplikacji. 

4. 	 Zamawiajqcy nie bf#dzie uzywat lub powielat Oprogramowania objf#tego 
licencjq/sublicencjq (oraz jej Dokumentacji) stanowiqcego przedmiot licencji/sublicencji 
dla jakichkolwiek cel6w. innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich, 
kt6rych moc wiqzqca dla stron jest od nich niezalezna, ani nie bf#dzie udostf#pniat 
przedmiotu Licencji (program6w i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za 
wyjqtkiem os6b trzecich wsp6tpracujqcych w ramach dziatalnosci Zamawiajqcego oraz 
podmiot6w, kt6re uzyskajq prawo do korzystania z obiekt6w realizowanych w ramach 
Inwestycji. 

5. 	 Zamawiajqcy nie bf#dzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani 
czasowo przenosit prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ..timesharing". ani 
wprowadzal do obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, 
ani nie bf#dzie prowadzit nielegalnej dystrybucji program6w i dokumentacji uzyskanych 
w drodze licencji. Postanowienie powyzsze nie dotyczy os6b trzecich wsp6tpracujqcych 
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w ramach dzialalnosci Zamawiajqcego oraz podmiotow, ktore uzyskajq prawo do 

korzystania z obiektow realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezb~dnym do 

korzystania z tego systemu. 


6. 	 POwyZsze warunki dotyczq rowniez wszelkich modyfikacji do Oprogramowania 

(update). 


7. 	 Wykonawca oswiadcza, ze: 
a) 	 oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza 

praw autorskich osob trzecich oraz, ze prawa te nie Sq obciqzone na rzecz os6b 
trzecich i nie toczy si~ zadne post~powanie w ramach ktorego jakakolwiek osoba 
trzecia kwestionowalaby zakres praw Wykonawcy; 

b) 	 jest w petn; uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na 
Oprogramowanie; 

c) funkcje Oprogramowania b~dq zgodne z instrukcjami obslugi oraz ze b~dq spetniac 
funkcjonalnie wymogi; 

d) jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania. 
8. 	 W przypadku wystqpienia roszczen dotyczqcych naruszenia praw (prawa wtasnosci 

przemystowej i intelektualnej) os6b trzecich do Oprogramowania, Wykonawca po 
otrzymaniu stosownego petnomocnictwa od Zamawiajqcego zobowiqzuje si~ na koszt 
wtasny bronic Zamawiajqcego w jakichkolwiek procesach lub post~powaniach ~ 
wytoczonych przeciwko Zamawiajqcemu. 

9. 	 W przypadku wydania orzeczenia sqdowego czasowego, lub ostatecznego 
zakazujqcego korzystania z utworow dostarczonych Zamawiajqcemu w ramach 
wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca nie pozniej, niz w terminie 14 dni od daty 
wydania takiego orzeczenia na wtasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajqcego 
utwory 0 funkcjach zamiennych (rownowaznych) do utwor6w, ktorych dotyczy 
orzeczenie i zapewni Zamawiajqcemu swobodne korzystanie z tych utworow na 
podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu itp. 

10. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasqdzone od Zamawiajqcego w takich 
procesach lub post~powaniach. 

11. Jezeli dostarczone Oprogramowania zostanq uznane za naruszajqce patenty, inne 

prawa wtasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wedlug 

swojego wyboru: 

a) uzyska dla Zamawiajqcego prawo do kontynuowania uzywania takiego 


Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie 
naruszajqce patentow i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich, 

b} lub zmodyfikuje go w taki sposob, aby naruszenia nie mialy miejsca, 
c) lub dostarczy inne rozwiqzanie funkcjonalne pozwalajqce Zamawiajqcemu na 

nieprzerwane swiadczenie ustug w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej 
jakosci. 

12. 	KaZda ze Stron poinformuje drugq Stron~ w przypadku zgtoszenia roszczenia, lub 
zawiadomienia 0 roszczeniu strony trzeciej, 0 zaistniatej sytuacji zwiqzanej 
z posiadanymi prawami wtasnosci przemystowej i intelektualnej; zadna ze Stron nie 
rozpocznie zadnych dziatan bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony 
o zaistniatej sytuacji i 0 mozliwosci rozwiqzania jej. 

13. 	 Powyzsze postanowienia znajdq zastosowanie takZe do wszelkich kolejnych 
aktualizacji (update) dla Oprogramowania. 

14. 	Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajqcemu w ramach Umowy stajq si~ 
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii oprogramowan z dniem dostawy 
do Zamawiajqcego kopii. 

15. 	 Wykonawca zagwarantuje update'y dostarczonego oprogramowania przez caty okres 
liczony jak w § 24 ust. 1. 

16. 	 Strony zgodnie przyjmujq, ze gwarancja udzielona przez Wykonawc~ na dostarczone 
w ich ramach Sprz~t obejmuje swym zakresem takZe gwarancj~ na Oprogramowanie 
stanowiqce element dostarczonego Sprz~tu. Wskazana gwarancja zapewnia 
prawidtowe dziatanie oprogramowania, rozumianego zarowno jako catosc 
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funkcjonalna, jak i poszczeg61ne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, 
zgodnie z zaleceniami producenta oraz spetniania wszystkich cech funkcjonalnych i 
wydajnosciowych. 

17. 	 Gwarancja b~dzie realizowana na nast~puj~cych warunkach: 
a. 	 Ustugi serwisowe obejmuj~ wszelkie niezb~dne naprawy swiadczone nieodptatnie 

na rzecz Zamawiaj~cego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprz~t i 
Oprogramowanie. 

b. 	 Ustugi serwisowe, kt6re nie mog~ bye realizowane zdalnie (poprzez kontakt 
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane b~d~ bezposrednio w miejscu 
zainstalowania przedmiotu zam6wienia. 

c. 	 Wykonawca zobowi~zany jest do przeprowadzenia na wtasny koszt przegl~d6w 
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprz~tu co najmniej raz na kwartat, zgodnie z 
harmonogramem przegl~d6w uzgodnionym z Zamawiaj~cym. 

d. 	 Wykonawca jest zobowi~zany do zareagowania na zgJoszenie bt~du 
lub usterki w czasie reakcji serwisu oraz do usuni~cia bt~du illub usterki w czasie 
usuni~cia bt~du illub usterki. 

e. 	 Kazda UsJuga Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprz~tu i 
Oprogramowania b~dzie zakonczona opracowaniem Protokolu wykonania ustugi 
serwisowej. 

f. 	 Wykonawca moze wnosie do Zamawiaj~cego 0 wyrazenie zgody 
na przedluzenie czasu wykonania uslugi serwisowej. 

g. 	 Jesli serwis nie b~dzie m6g1 usun~e ~du illub usterki w wymaganym terminie, 
musi dostarczye na wlasny koszt i ryzyko urz~dzenie zast~pcze w terminie 
tozsamym z czasem usuni~cia bt~du illub usterki. 

h. 	 Uslugi serwisowe realizowane b~d~ z zachowaniem nast~puj~cych parametr6w: 
• 	 Dost~pnose serwisu - dni robocze - w okresie trwania Umowy; 
• 	 Czas reakcji serwisu - 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy; 
• 	 Czas usuni~cia bt~du illub usterki - do 2 dni roboczych od momentu 

zgloszenia (przy koniecznosci sprowadzenia cz~sci do 4 dni roboczych) - w 
okresie trwania Umowy. 

i. 	 Zg.oszenie bt~du illub usterki musi bye dokonane poprzez faks lub e-mail. 
ZgJoszenie telefoniczne musi bye potwierdzone faksem lub poczt~ elektroniczn~. 

18. 	 W okresie gwarancji wszelkie usterki, ~dy i awarie dotycz~ce Sprz~tu i 
Oprogramowania b~d~ naprawiane nieodptatnie przez Wykonawc~. 

19. 	 Kazda naprawa zakonczy si~ przeprowadzeniem przez Wykonawc~ test6w 
stwierdzaj~cych prawidJowe dziaJanie naprawionych element6w Oprogramowania lub 
Sprz~tu. Wykonawca sporz~dzi raport z przeprowadzonych test6w i przekaZe go 
Zamawiaj~cemu . 

20. 	 Jezeli Wykonawca nie wykona obowi~zk6w gwarancyjnych w czasie dwukrotnie 
przekraczaj~cym terminy okreslone w ust. 17 lit. h , Zamawiaj~cy - po uprzednim 
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzye usuni~cie wady innej, niz 
Wykonawca osobie na koszt Wykonawcy, kt6ry rna obowi~zek pokrycia wszelkich 
koszt6w wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez Zamawiaj~cego. W tym 
przypadku Zamawiaj~cy nie traci uprawnien z tytuJu gwarancji obj~tej niniejsz~ Umow~. 
Uprawnienie powyzsze jest niezalezne od uprawnienia do naliczenia kary umownej 
okreslonej w ust. 24. 

21. 	 Strony dopuszczaj~ mozliwose pokrycia kosztow usuni~cia wad przez Zamawiaj~cego 
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. 

22. 	 Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedJuzeniu 0 czas. w ci~gu ktorego 
Zamawiaj~cy nie mog. korzystae z Oprogramowania z powodu ujawnionych bt~d6w. W 
przypadku, gdy jakis element Sprz~tu podlega' wymianie. termin gwarancji okreslony w 
§ 24 ust. 4 biegnie od pocz~tku dla kazdego nowego elementu Sprz~tu. 

23. 	 Dodatkowo Wykonawca - w ramach uslugi serwisu gwarancyjnego - swiadczye b~dzie 
na rzecz Zamawiaj~cego nast~puj~ce uslugi serwisowe w stosunku do 
Oprogramowania: 
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a) 	 Starego monitorowania przez Wykonawc\il funkcjonowania Oprogramowania w 

drodze prowadzenia rejestru zgfaszanych bt\ildow w funkcjonowaniu takiego 

Oprogramowania; 


b) 	 Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update'y Oprogramowania, ktore 

b\ildq dostarczane w zwiqzku z ogolnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja 

ogolna), w tym w szczegolnosci w zwiqzku z dostosowaniem Oprogramowania do 

zmiany przepisow prawa; w przypadku zmiany przepisow prawa, Wykonawca 

dostarczy aktualizacj\il przed wejsciem w zycie zmienionych przepisow, chyba ze 

termin pomi\ildzy ogfoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krotszy, niz 14 dni

w takim przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacj\il w terminie 30 dni liczqc od 

daty ogfoszenia zmiany. 


c) 	 Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualnq rekonfiguracjq 

Oprogramowania i istniejqcego systemu. 


24. Wykonawca zobowiqzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajqcego kary umownej w 
wysokosci: 

1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiqzku opisanego w 
ust. 17 lit. g, tj. niedostarczenia urzqdzenia zast\ilpczego za kazdy dzien 
opoi:nienia, a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych - za kazdq 
godzin\il roboczq. 
1.000,00 zt w przypadku niewykonania usfugi serwisowej w terminach opisanych 
w ust. 17 lit. h za kazdy dzien opoi:nienia, a w przypadku terminu liczonego w 
godzinach roboczych - za kazdq godzin\il roboczq, 
1.000,00 zt w przypadku niewykonania usfugi serwisowej w terminach opisanych 
w ust. 23 lit. b za kazdy dzien opoi:nienia 

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajq Zamawiajqcego dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogolnych. 


25. 	 W przypadku przeksztakenia formy organizacyjno - prawnej Zamawiajqcego lub jego 
restrukturyzacji i pojawienia si\il w ich konsekwencji nast\ilpcy prawnego licencje 
przechodzq na tego nast\ilPClil prawnego lub podmiot ktory uzyskat tytuf prawny do 
wtadania catosciq lub wydzielonq cz\ilsciq realizowanq w ramach I nwestycji. 

26. 	 Wykonawca udziela 24 miesi\ilcznej (Iiczonej od daty podpisania Protokoru Odbioru 
Koncowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz Sprz\ilt komputerowy i 
urzqdzenia z nim zwiqzane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu 
zamowienia, obejmujqcq gwarancj\il prawidtowego dziafania Oprogramowania i 
sprz\iltu, rozumianego zarowno jako catosc funkcjonalna, jak i poszczegolne jego 
elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
spetniania wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnosciowych. W zakresie ~ 
nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do gwarancji na Oprogramowanie stosuje 
si\il odpowiednio postanowienia § 24 Umowy. 

§ 28. 
Najwyzsza starannosc Wykonawcy 

Konsultacje telefoniczne 

1. 	 W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglqdow technicznych i konserwacji 
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz 
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu 
zagwarantowania najwyzszej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestycji. 

2. 	 Wykonawca jest zObowiqzany do udzielania Zamawiajqcemu konsultacji telefonicznych w 
zakresie: 
a) Obstugi urzqdzen wchodzqcych w sktad systemulurzqdzenl 
b) Czynnosci zwiqzanych z obsrugq technicznq urzqdzen wchodzqcych w sktad systemu; 
c) Czynnosci zwiqzanych z obstugq informatycznq; 
d) Dokonywania wst\ilpnej diagnozy awarii. 
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3. 	 Wykonawca udzieli informacji dotYCZClcych urzCldzen wchodzClcej w skfad systemu, a w 
szczegolnosci: w zakresie funkcji jakie pefniCl poszczegolne podzespofy, relacje mi~dzy 
wyswietlanymi komunikatami a poszczegolnymi podzespofami a taki:e znaczenie 
wyswietlanych komunikatow. 

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

§ 29. 
Op6znienie w realizacji prac 

1. 	 W przypadku wykonywania RobotlDostaw/Usfug w sposob niezgodny z wyzej 
wymlenlonymi wymogami, ZamawiajClcy rna prawo zazCldae zmiany sposobu 
wykonywania RobotlDostaw/Usfug oraz usuni~cia wszelkich Wad RobotlDostaw/Usfug 
na koszt Wykonawcy, w tym taki:e jeszcze przed cafkowitym ukonczeniem 
RobotlDostaw/Ustug. 

2. 	 Za wyjCltkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wtasny koszt 
dostarczy wszelkie Materiafy i UrzCldzenia niezb~dne do wykonania RobotlDostaw/Ustug 
oraz wykonania zobowiClzan wynikajClcych z niniejszej Umowy, tClcznie z tymi, ktore nie 
scl okreslone wyrainie w Umowie, ale scl niezb~dne do wykonania RobotiDostaw/Ustug. 
Wszelkie Materiafy oraz jakose ich wykonania powinny bye zgodne z warunkami 
i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny bye nowe. 

3. 	 Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowae si~ do warunkow zawartych 
w obowiClzujClcych przepisach, w tym do aktow prawa miejscowego oraz wszelkich 
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczClcych 
RobotlDostaw/Usfug. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca opoinia si~ z rozpocz~ciem lub wykonaniem 
RobotlDostaw/Usfug tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania 
RobotiPrac Projektowych, moze nastClpie niedotrzymanie terminow, 0 ktorych mowa w § 
3 ust. 1 niezaleznie od innych przystugujClcych mu praw, ZamawiajClcy uprawniony jest 
do zCldania od Wykonawcy podj~cia dziafan w celu nadrobienia powstatego opoi:nienia. 

5. 	 W przypadku otrzymania przez Wykonawc~ uzasadnionego wezwania, 0 ktorym mowa 
w ust. 4, Wykonawca zobowiClzany jest do przedstawienia ZamawiajClcemu na pismie, 
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezb~dnych dla 
nadrobienia powstafego opoi:nienia oraz do okreslenia terminu, w ktorym opoi:nienie 
zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziafania zaproponowane przez Wykonaw~ 
w celu nadrobienia opoinienia wymagajCl wspotdziafania ze strony ZamawiajClcego lub 
wymagajCl poniesienia przezen dodatkowych kosztow, wowczas przed ich podj~ciem 
Wykonawca zobowiClzany jest uzyskae akceptacj~ ZamawiajClcego. Udokumentowane 
koszty poniesione przez ZamawiajClcego w zwiClzku z wyzej opisanymi dziafaniami 
Wykonawcy, ZamawiajClcy rna prawo potrClcae z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy 
lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. 

6. 	 W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, 0 ktorej mowa w ust. 5 lub 
w razie utrzymywania si~ opoi:nienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez 
Wykonawc~, ZamawiajClcy rna prawo wyznaczye Wykonawcy dodatkowy termin 
na nadrobienie opoi:nienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego 
terminu oraz b~dClcego jego wynikiem opoi:nienia, ZamawiajClcemu przysfuguje prawo 
do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego elementu RobotlPrac Projektowych 
w ramach grupy Robot innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
koniecznosci uzyskania uprzedniego bCldi nast~pczego zezwolenia SCldu (Zast~pcze 
Wykonanie), 0 czym niezwfocznie poinformuje pisemnie Wykonawc~. 

7. 	 Skorzystanie przez ZamawiajClcego z uprawnien okreslonych w ust. 6 nie wyfClcza 
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogolnych Kodeksu 
Cywilnego, nie wyfClcza przysfugujClcego ZamawiajClcemu prawa naliczenia kar 
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umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnieri 
przystuguj~cych Zamawiaj~cemu z tytutu r~kojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej 
cz~sci zrealizowanej przez Wykonawc~ Inwestycji, ani tez nie wyt~cza przystuguj~cego 
Wykonawcy prawa odst~pienia od Umowy w catosci lub cz~sci, jezeli zachodz~ ku temu 
podstawy umowne lub ustawowe. 

§ 30. 
Termin zakonczenia Inwestycji 

1. 	 Wykonawca zobowi~zuje si~ do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie 
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiaj~cego 
w terminie zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy. 

2. 	 Zakoriczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy 
Protokolu Odbioru Koricowego I nwestycji , potwierdzaj~cego przekazanie ostatecznego 
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiekt6w, 0 ile b~dzie wymagane, obj~tego 
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzaj~cego petne 
uruchomienia Sprz~tu i system6w obj~tych Dostaw~ na mocy niniejszej Umowy, po 
wykonaniu pr6bnych badari oraz potwierdzaj~cego peIne wykonanie ustug. 

§ 31. 
Personel kierowniczy Wykonawcy 

1. 	 Wykonawca zobowi~zany jest skierowae do realizacji przedmiotu Umowy osoby 
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie os6b (Personel kierowniczy Wykonawcy) 
oraz zapewnie ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy. 

2. 	 Wykonawca w toku realizacji zam6wienia moze dokonae zmiany kt6rejkolwiek z tych 
os6b, jezeli zmiana taka okaze si~ konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej 
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawc~ nast~puj~cych obowi~zk6w i 
warunk6w w tym zakresie: 
1) Koniecznose i przyczyny dokonania zmiany musz~ bye przedstawione w forrnie 
pisemnej i zawierae uzasadnienie; 
2) W miejsce zast~powanej osoby (os6b) Wykonawca zobowi~zany jest wskazae osob~ 
(osoby) posiadaj~ce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji i 
doswiadczenia osoby (os6b) wymaganych przez Zamawiaj~cego zgodnie z warunkami 
okreslonymi w SIWZ; 
3) Do wniosku 0 zmian~ osoby (os6b) Wykonawca zobowi~zany jest przedtozye 
dokumenty potwierdzaj~ce spetnianie przez t~ osob~ (osoby) warunk6w okreslonych w 
SIWZ; 
4) Zamawiaj~cy musi wyrazie zgod~ na dokonywanie takiej zmiany, przy czym 
Zamawiaj~cy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody b~dzie nast~powata w6wczas gdy 
przedstawione osoby nie b~d~ spelniaty wymagari wskazanych w SIWZ lub tez wniosek 
o dokonanie takiej zmiany nie b~dzie zawierat uzasadnionych podstaw. 

3. 	 W przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca: 
1) powinien przedlozye Zamawiaj~cemu propozycj~ zmiany 0 kt6rej mowa powyzej, nie 
p6zniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udzialu w 
wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej przyczyny, w 
szczeg61nosci przyczyn losowych takich jak na przyklad choroba, niezdolnose do pracy, 
smiere itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwi~zanie umowy 0 prac~); 
2) nie moze zawiesie prac przy wykonywaniu Umowy wskazuj~c brak odpowiedniej 
osoby - w takim wypadku wynikfe z tego ewentualne op6znienie b~dzie traktowane jako 
op6znienie z przyczyn lez~cych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowie podstawy do 
z~dania zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy, 
3) nie moze skierowae bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiaj~cego do 
wykonywania Umowy innej osoby (os6b) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i Wykazie 
Os6b), zgodnie z tresci~ wczesniejszych postanowieri, gdyby zas Wykonawca dokonat 

56 \M-k. 



takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z tresciq SIWZ i niniejszej Umowy 
w takim wypadku Zamawiajqcy: 
a} 	b~dzie uprawniony do obciqzenia Wykonawcy karq umownq w wysokosci 5.000,00 
zlotych, naliczanq za kazdy miesiqc odr~bnie, za kazdy stwierdzony przypadek 
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajqcej wymogom SIWZ i niezgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy, 
b} 	b~dzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuni~cie powyzszego 
naruszenia, a nast~pnie w razie braku zastosowania si~ do takiego wezwania przez 
Wykonawc~, Zamawiajqcy b~dzie uprawniony do odstqpienia od Umowy w calosci lub w 
cz~sci. Prawo do odstqpienia moze bye wykonane przez Zamawiajqcego poprzez 
zfozenie pisemnego oswiadczenia w ciqgu 30 dni roboczych liczonych od 
bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego do usuni~cia naruszenia. § 38 ust. 5-7 
Umowy stosuje si~ odpowiednio. 

4. 	Zmiany, 0 kt6rych mowa w ust. 1-3 nie stanowiq zmiany Umowy, w takim zakresie w 
jakim zostaly dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagajq 
sporzqdzenia aneksu do Umowy. 

V. ZAPt.ATA WYNAGRODZENIA 

§ 32. 
Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za realizacj~ przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma 
Iqczne Wynagrodzenie ryczaHowe w wysokosci ................................ PLN brutto 
(sfownie: ....... ), w tym VAT w wysokosci ......................................... PLN (slownie: 
...................), co stanowi kwot~ netto ................................PLN 
(sfownie: ............................ ), z podziatem na wynagrodzenie z tytufu: 
a} w zakresie wykonania Projektu Budowlanego wraz z uzyskanym ostatecznym 

Pozwoleniem na Budow~ Wynagrodzenie ryczaHowe (zgodnie z Formularzem 
cenowym do oferty) w wysokosci ... ... ... ... ... .... PLN brutto (slownie: 
...... '" .................. ), w tym VAT w wysokosci ... ... ... ... ..... PLN 
(sfownie: .............. ), 

b) w zakresie wykonania Projektu/6w Wykonawczego/czych Wynagrodzenie 
ryczaHowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci 
................... PLN brutto (sfownie: '" ........................ ), w tym VAT w wysokosci 
................. PLN (slownie: ........ , ..... ), 

c} za realizacj~ przedmiotu Umowy w zakresie Rob6t Budowlanych Wynagrodzenie 
ryczaHowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty ) w wysokosci: 
... ... ... ... ... ... ... PLN brutto (sfownie: .............), w tym VAT w wysokosci 
...................... PLN (slownie: ............... ), 

d) 	 za wykonanie nadzoru autorskiego Wynagrodzenie ryczaHowe (zgodnie z 
Formularzem cenowym do oferty ) w wysokosci: ..................... PLN brutto 
(slownie: .............), w tym VAT w wysokosci ...................... PLN (sfownie: 
............... ). 

2. 	 Wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w ust. 1 niniejszego parag rafu , zawiera wszystkie 
koszty wynikajqce z PFU oraz niezb~dne do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie 
z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieuj~cia w ww. cenie 
wszystkich rob6t wynikajqcych z PFU, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego 
wynagrodzenia i jest zobowiqzany je wykonae w ramach Wynagrodzenia okreslonego w 
ust. 1. 

3. 	 Wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w ust. 1 zawiera r6wniez koszty zwiqzane z prawidfowq 
realizacjq przedmiotu Umowy, w tym w szczeg6lnosci: opracowania planu BIOZ, 
wykonania rob6t przygotowawczych, odtworzeniowych, porzqdkowych, zorganizowania, 
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zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia 

Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii 

elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki drzew i krzewow z wytqczeniem 

optaty administracyjnej za wycink~ drzew, koszty uzyskania wszelkich decyzji 

administracyjnych wraz z petnomocnictwem (np. decyzje na prowadzenie badari 

archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego. odtworzenia drog, 

chodnikow i trawnikow. wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, 

badania zag~szczenia gruntu, odwodnienia wykopow, petnej obsrugi geodezyjnej, 

zaj~cia pasa ulicznego, wysypiska i tymczasowego sktadowania, wykonania 

Dokumentacji Powykonawczej, nagrania na ptycie CDIDVD filmu przedstawiajqcego 

stan terenu przed rozpocz~ciem Robot, koszty zwiqzane z wtqczeniem do istniejqcej 

sieci, koszty zwiqzane z odbiorami wykonanych Robot, doprowadzenia terenu do stanu 

pierwotnego po zakoriczeniu realizacji Robot Budowlanych oraz wszelkie inne koszty 

wynikajqce z niniejszej Umowy, w tym podatki obowiqzujqce na terenie Polski, a w 

szczegolnosci podatek VAT. 


4. 	 Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawc~ w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgl~dem 
rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne b~dzie przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc~ na fakturze. 

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajqcego cz~sci naleznego Wynagrodzenia 
za zakoriczone i odebrane Roboty Budowlane, jest przedtozenie przez Wykonaw~ wraz 
ze sktadanq fakturq kserokopii zatwierdzonego protokotu cz~sciowego oraz 
dokumentow, 0 ktorych mowa w § 13 ust. 9 Umowy, a taki:e przedstawienie 
nast~pujqcych dokumentow: 
a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej 

za zgodnosc z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty lj. potwierdzeniem 
dokonania przelewu, 

b) 	 oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 0 otrzymaniu zaptaty 

za cz~sc przedmiotu Umowy, za ktorq Wykonawca wystawia faktur~, na rzecz 

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zawart zaakceptowanq przez 

Zamawiajqcego umow~ 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq roboty budowlane, 

lub z ktorymi zawart przedtozonq Zamawiajqcemu umow~ 0 podwykonawstwo, ktorej 

przedmiotem Sq dostawy lub usrugi. 


6. 	 W przypadku uchylenia si~ od obowiqzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawc~, 
Podwykonawc~ lub dalszego Podwykonawc~ zamowienia na roboty budowlane 
Zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia 
przystugujqcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart a 
zaakceptowanq przez Zamawiajqcego umow~ 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem 
Sq roboty budowlane lub ktory zawart przedtozonq Zamawiajqcemu umow~ 
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq dostawy lub ustugi. 

7. 	 Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytqcznie naleznosci powstatych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiajqcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej 
przedmiotem Sq roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajqcemu poswiadczonej 
za zgodnosc z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq 
dostawy Jub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytqcznie nalezne wynagrodzenie, 
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy Jub dalszemu Podwykonawcy. 

8. 	 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy jest obowiqzany umozliwic 
Wykonawcy zgtoszenie na pismie uwag dotyczqcych zasadnosci bezposredniej zaptaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 6, 
Zamawiajqcy informuje 0 terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia 
dor~czenia tej informacji. 

9. 	 W przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez 
Zamawiajqcego, Zamawiajqcy moze: 
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo, 

58 	\I~ 



b) 	 zJozye do depozytu sqdowego kwot~ potrzebnq na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wqtpliwosci Zamawiajqcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu 
ptatnosc si~ nalezy, albo 

c) 	 dokonae bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnose 
takiej zaptaty. 

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajqcy potrqca kwot~ wyptaconego 
wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza 
zgod~. 

11. Datq ptatnosci jest data obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 
12. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, Jakie poniosl 

Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: koszty uzyskania 
pozwolen i zezwolen, koszty Prac Projektowych, koszty nadzoru autorskiego, koszty 
Robot Budowlanych wraz z usuni~ciem wszelkich kolizji, koszty sprz~tu i wyposazenia, 
koszty montazu, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji 
oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa 
zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zWiqzane z zakupem 
sprz~tu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen. Wynagrodzenie jest 
wynagrodzeniem ryczaltowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w 
Umowie. 

13. Wykonawca oswiadcza, ze szczeg6lowo zapoznal si~ z tresciq Specyfikacji Istotnych 
Warunkow Zamowienia, ktorej zapisy Sq dla niego czytelne i zrozumiale, 
a w szczegolnosci z dokumentacjq przetargowq, i w zwiqzku z tym prawidlowo wycenil 
swoje prace, a ponadto zapoznal si~ z wymaganiami Inwestycji, szczegolnie 
z warunkami, w jakich rna bye realizowana i przy uwzgl~dnieniu powyzszego zlozyl 
swojq ofert~ oraz oswiadcza w zwiqzku z tym, ze Zamawiajqcy nie poniesie zadnych 
dodatkowych kosztow z tytulu jakichkolwiek bI~dow w wycenach dokonanych przez 
Wykonawc~ lub w okreslonym przez Wykonawc~ zakresie Robot. przyjmuje si~, ze 
Wynagrodzenie uwzgl~dnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwiqzane 
z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci. 

14. Zamawiajqcy uprawniony jest do potrqcenia naliczonych kar umownych z biezqcego 
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co 
Wykonawca wyraza zgod~. 

15. Wykonawca winien wystawic faktury w nastflpujctcy spos6b: 

- Nabywca: Miasto t.6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 - 926 t.6dz, NIP 7250028902; 

- Odbiorca faktury: Zarzctd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 - 447 t.6dz. 

16. Wynagrodzenie wykonawcy w poszczegolnych latach nie moze przekroczye kwot 

okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. 
17. Rozliczenie koncowe nastqpi fakturq koricowq po zakoriczeniu przedmiotu Umowy 

i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturq koricowq 
Wykonawca jest zobowiqzany dostarczye Zamawiajqcemu dowody zaptaty wszelkiego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udzial w 
realizacji odebranych Robot. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zatrzymania 
wynagrodzenia w cz~sci odpowiadajqcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy 
celem zabezpieczenia srodkow na zaptat~ Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza 
zgod~. W takim przypadku Wykonawcy nie b~dq przyslugiwaly zadne roszczenia z tego 
tytutu w szczegolnosci prawo do zqdania odsetek ustawowych za opoznienie. 

18. W przypadku uzyskania przez Zamawiajqcego dofinansowania Inwestycji ze srodkow UE 
w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na 
lata 2014-2020, dzialania nr VI.3, poddzialania nr VJ.3.1 - Rewitalizacja i rozwoj 
potencjalu spoleczno-gospodarczego - ZIT ,Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy 
wytyczne dotyczqce sposobu wystawiania faktur. W takim przypadku Wykonawca 
zObowiqzany jest przy wystawaniu faktur uwzgl~dniae podzial kosztow zgodnie z 
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komponentami pomocy publicznej wraz z podziaJem na wydatki kwalifikowane i wydatki 
niekwalifikowane. I 

§ 33. 	 ( 
Warunki pfatnosci i procedura realizacji pfatnosci za Roboty Budowlane 

1. 	 Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania pJatnosci cz~sciowych na poczet I
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporz~dkowanymi 


do poszczeg61nego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego 

przez Zamawiaj~cego, 0 kt6rym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiaj~cy dokonywae 

b~zie pJatnosci cz~sciowych wy~cznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych 

na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiaj~cego i Inzyniera Kontraktu protokorow 

cz~sciowych (0 kt6rych mowa w ust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznosc Wykonawcy obj~ta 


faktur~ koncowego rozliczenia, 0 kt6rej mowa w ust. 9, ~dzie wynosie co najmniej 10% 

wartoSci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tyturu Rob6t. Kwota ta ~zie 


zabezpieczaJa ewentualne roszczenia Podwykonawc6w Wykonawcy wobec 

Zamawiaj~cego i zostanie zapJacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez 

Wykonaw~ pisemnych oswiadczen jego Podwykonawc6w i dalszych Podwykonawc6w, ze 

Wykonawca zaspokoiJ ich wszystkie roszczenia z tyturu rob6t, dostaw i usrug przez nich 
 i
wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyj~tkiem niewymagalnych kaucji. W 

pozostaJym zakresie strony wyJ~czaj~ stosowanie art. 654 KC. 


2. 	 Do 25 dnia kai:dego miesi~ca wykonywania Rob6t Wykonawca sporz~dzi 
i przedstawi Inzynierowi Kontraktu i Zamawiaj~cemu raport z zaawansowania Rob6t, kt6ry !~dzie zawieraJ mi~dzy innymi: ocen~ stanu zaawansowania Rob6t Budowlanych, 

Idokumentacj~ fotograficzn~, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odr~bnie do poszczeg61nych 
branz) i podsumowanie w formie wniosk6w i opinii. I 

!3. 	 InZynier Kontraktu i Zamawiaj~cy raport, 0 kt6rym mowa w ust. 2 zatwierdz~ lub odm6wi~ 
jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi bye uzasadniona) w terminie 5 dni od 
przedstawienia raportu przez Wykonawc~. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu lub 
Zamawiaj~cy odm6wi akceptacji raportu w terminie, uznaje si~, ze raport zaawansowania 
rob6t w danym miesi~cu nie zostaJ sporz~dzony, w przypadku rozbieznosci decyduj~ce jest 
stanowisko Zamawiaj~cego. 

4. 	 Raport z zaawansowania Rob6t powinien bye podpisany przez upowaznionych 
przedstawicieli Zamawiaj~cego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony 
Zamawiaj~cego powinien bye podpisany przez wyznaczon~ przez Zamawiaj~cego 
osob~, zas ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Dyrektora I 
Projektu/kierownika kontraktu. ~ 

5. 	 Podpisanie raportu z zaawansowania Rob6t nie stanowi odbioru Rob6t, lub Ijakiegokolwiek ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepis6w prawa 

budowlanego i kodeksu cywilnego. 


6. 	 W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomi~dzy Zamawiaj~cym a Wykonawc~ odnosnie I 
stopnia zaawansowania Rob6t i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Rob6t 
w zakresie spornym, Zamawiaj~cy rna prawo do dokonania pJatnosci za sporn~ cz~se 
Rob6t, dopiero po rozstrzygni~ciu sporu. I 

7. 	 Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiaj~cego i Inzyniera Kontraktu raportu z 
zaawansowania Rob6t Wykonawca sporz~dza protok6J cz~sciowy potwierdzaj~cy i 
zakres i wartose wykonanych rob6t oraz ich zgodnose z Harmonogramem Rzeczowo 

I 
JFinansowym. Zamawiaj~cy i Inzynier Kontraktu akceptuj~ przedstawiony przez 

Wykonawc~ Protok6J cz~sciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez 
Wykonawc~ lub odmawiaj~ jego akceptacji. 

8. 	 Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiaj~cego ProtokoJu cz~sciowego 
Wykonawca wystawi faktur~ cz~sciow~ obejmuj~c~ nalezn~ mu kwot~. I9. 	 przed wystawieniem ostatniej faktury cz~sciowej strony zobowi~zane s~ do rozliczenia 
wszystkich Rob6t1Dostaw/UsJug wykonanych przez Wykonawc~. Faktura ta b~dzie [
faktur~ koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonaw~ przedmiotu Umowy, a 

I 




Wykonawca uprawniony bEidzie do jej wystawienia po podpisaniu przez strony Protokotu 
Odbioru Koricowego Inwestycji. 

10. Wraz z kazdCi fakturCi Wykonawca jest zobowiCiZany dostarczyc ZamawiajCicemu dowody 
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, a wraz z ostatniCi fakturCi czEiscioWCi dowody 
zaptaty wszelakiego wynagrodzenia tj. wymagalnego i niewymagalnego, 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych 
Robot. ZamawiajCicy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w cZEisci 
odpowiadajCicej nieuregulowanej wymagalnej naleznosci Podwykonawcy celem 
zabezpieczenia srodkow na zaptatEi Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgodEi. W 
takim przypadku Wykonawcy nie bEidCi przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytuJu w 
szczegolnosci prawo do zCidania odsetek ustawowych za opoi:nienie. 

11. Maksymalna ptatnosc z tytuJu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczyc w 
roku .... ,. kwoty ............ , w roku .... kwoty .......... Kwota moze ulec zmianie w przypadku 
podpisania aneksu do Umowy. 

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 

§ 34. 
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy 

1. 	 Wykonawca wnosi na rzecz ZamawiajCicego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania 
Umowy w wysokosci 10% ceny caJkowitej podanej w ofercie w nastEiPujCicych formach 
dopuszczonych tresciCi art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieri publicznych: 

a) 	 w pieniCidzu tj. przelewem kwoty w wysokosci ...............................zJ, na konto 
ZamawiajCicego w .............................................:. 

b) w .................................................................... ktorej oryginat zostat ztozony 
w siedzibie ZamawiajCicego. 

2. 	 W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 1 lit. b Wykonawca obowiCizany jest wniesc 
zabezpieczenie na okres nie krotszy niz 5 lat i jednoczesnie zobowiCizuje siEi do 
przedJuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
W przypadku nieprzedJuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoi:niej na 
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w form ie, 0 ktorej mowa w ust. 1 lit. b ZamawiajCicy zmieni formEi na zabezpieczenie w 
pieniCidzu, poprzez wyptatEi kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

3. 	 Dokument (z kopiCi dla Inzyniera) potwierdzajCicy wniesienie przez WykonawcEi 
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na okres obejmujCicy wykonanie 
przedmiotu zamowienia oraz okres rEikojmi - stanowi ZatCicznik Nr 5. 

4. 	 Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bEidzie zwrocone Wykonawcy na 
ponizszych zasadach: 
• 	 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrocone 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez ZamawiajCicego za 
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu ProtokoJu Odbioru Koricowego Inwestycji, 

• 	 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrocone nie 
poi:niej niz w 15. dniu po uptywie okresu rEikojmi za wady. 

5. 	 Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bEidzie w formie aneksu do niniejszej Umowy. 
6. 	 Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyrai:nie 

wymienionymi w Umowie moze sJuzyc w szczegolnosci na poczet pokrywania kar 
umownych i zaspokajania roszczeri ZamawiajCicego w okresie gwarancji w zwiCizku z 
niewywiCizywaniem siEi Wykonawcy z obowiCizkow okreslonych w gwarancji. 

7. W przypadku uptywu waznosci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy 
Wykonawca zobowiCizany jest do jego przedJuzenia i przedstawienia najpoi:niej na 30 dni 
przed jego uptywem. 
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§ 35. 
Kary umowne 

1. Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegolnych postanowieniach 
niniejszej Umowy, Strony przewidujC\ nast~pujC\ce kary umowne, nalezne od Wykonawcy 
ZamawiajC\cemu: 
a) kar~ umownC\ w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opoznienia w przekazaniu 

raportu miesi~cznego w terminie wskazanym w § 3 ust. 21 lub w § 33 ust. 2 Umowy, 
b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie 

wynikajC\cej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Wykonawca 
zapJaci kar~ umownC\ w wysokosci 0,005%, catkowitego wynagrodzenia brutto 
okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego 
Wykonania Umowy w trybie § 34 ust. 7 Wykonawca zaptaci ZamawiajC\cemu kar~ 
umownC\ w wysokosci 0,005 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opoznienia, 

d) ka~ umownC\ za nie dotrzymanie T erminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji 
okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto 
okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opoznienia, ~ 

e) kar~ umownC\ za nie dotrzymanie terminu przekazania ZamawiajC\cemu Projektu/ow . 
Budowlanego/ych wraz z ostatecznC\ decyzjC\ 0 pozwoleniu na budow~ oraz 
Projektu/ow Wykonawczego/ych, okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,03 % 
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzien 
opoznienia, 

f) kar~ umownC\ w wysokosci 20% caJkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego 
w § 32 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwiC\zana z przyczyn lezC\cych po 
stronie Wykonawcy, jak rowniez w przypadku, gdy ZamawiajC\cy odstC\pi od Umowy z 
przyczyn lezC\cych po stronie Wykonawcy (zarowno na podstawie umownego, jak i r 
ustawowego prawa odstC\pienia), 

g) 	 kar~ umownC\ w wysokosci 0,01 % caJkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w I§ 32 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia w przekazaniu ZamawiajC\cemu 

Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 

ust. 4 lub 7 Umowy, 
 I 

h) 	 kar~ umownC\ w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w 

§ 32 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia w przekazaniu ZamawiajC\cemu poprawionego 

Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 

ust. 6 - 9 Umowy, 


i) 	 za nieterminowC\ zapJat~ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w zakresie robot budowlanych Wykonawca zapJaci kar~ umownC\ w 
 Iwysokosci 0,01 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 I 

za kazdy dzien opoznienia, I
j) 	 za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej t 

przedmiotem sC\ roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy 
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zapJaci kar~ umownC\ w wysokosci 0,01 % 
kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust 1 za kazde I 

!naruszenie oddzielnie, r 
k) 	 za nieprzedJozenie w terminie okreslonym w § 13 ust. 5 pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 i 

poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapJaci kar~ umownC\ w wysokosci I
0,01 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde 
naruszenie oddzielnie, I 

I) 	 za brak zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zapJaty Wykonawca 
zapJaci kar~ umownC\ w wysokosci 0,01 % kwoty caJkowitego wynagrodzenia brutto 
okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie, 
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m) 	za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

pomimo zgloszenia przez Zamawiajqcego zastrzeien do projektu umowy 0 


podwykonawstwo Wykonawca zaplaci kar~ umownq w wysokosci 2000 zJ za kaide 

naruszenie oddzielnie, 


n) 	 w przypadku nie przedJoienia w terminie okreslonym w § 36 ust. 5 dowodu 

ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zalqcznikami wskazanymi w § 36 niniejszej 

Umowy lub dowodu uiszczenia skladki na nast~pne okresy ptatnosci w trybie § 36 

ust. 4 i 5 Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kar~ umownq w wysokosci 0,01 % 

calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kaidy dzien 

kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku ciqglosci umowy ubezpieczenia na 

warunkach okreslonych w § 36 niniejszej Umowy lub nie przedloienia 

Zamawiajqcemu kt6regokolwiek z dokument6w wskazanych w § 36 niniejszej Umowy 

na warunkach okreslonych w tym paragrafie, 


0) 	 w przypadku uchybienia terminu wyznaczonego na usuni~cie Wad w Dokumentacji 

Projektowej, 0 kt6rym mowa w § 4 ust. 17 pkt 2, Wykonawca zaptaci na rzecz 

Zamawiajqcego kar~ umownq w wysokosci 0,03 % calkowitego wynagrodzenia 

brutto, 0 kt6rym mowa w § 32 ust. 1 Umowy za kaidy dzien op6i:nienia w usuni~ciu 


Wad. Maksymalna wysokosc kary umownej, 0 kt6rej mowa w zdaniu pierwszym, nie 

moie przekroczyc 0,9% wartosci brutto caJkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 0 


kt6rym mowa w § 32 ust. 1 Umowy. 

p) 	 za naruszenie przepis6w BHP i p.poi. na Placu Budowy, w wysokosci 2000 zJ 


odr~bnie za kaidy stwierdzony przez Zamawiajqcego przypadek takiego naruszenia, 

q) 	 za nieusuni~cie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcegollub 


Iniyniera, w wysokosci 2000 zJ za kaidy dzien op6i:nienia w stosunku do 

wyznaczonego terminu, 


r) 	 w przypadku niewykonywania obowiqzk6w, 0 kt6rych mowa w § 25 ust. 3 pkt 1, 2 lub 

3 Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kar~ umownq w wysokosci 1500 zJ, za kaidy 

przypadek oddzielnie, 


s} 	 za nieprzej~cie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu 0 kt6rym 

mowa w § 11 ust. 1 lub w terminie 0 kt6rym mowa w § 11 ust. 3 lub ust. 4 Umowy - w 

wysokosci 0,03% caJkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 

Umowy za kaidy dzien op6i:nienia, 


t) 	 w przypadku wystqpienia nieprawidfowosci w realizacji obowiqzk6w wynikajqcych z § 

5 - w wysokosci 1500 zf, za kaidy przypadek oddzielnie, 


u) 	 za wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zf za kaidy stwierdzony przypadek 

niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 


2. 	 W przypadku poniesienia szkody przewyiszajqcej zastrzeione w niniejszej Umowie 
kwoty kar umownych, Zamawiajqcy mOie dochodzic odszkodowania uzupefniajqcego do 
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. 

3. 	 Zamawiajqcy mOie potrqcic naleinosci za naliczone kary umowne 
z Zabezpieczenia Naleiytego Wykonania Umowy, jak r6wniei z Wynagrodzenia 
przysfugujqcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraia zgod~. 

4. 	 Wykonawca uprawniony b~dzie do naliczenia kary umownej naleinej 
od Zamawiajqcego w wysokosci 20% cafkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w 
§ 32 ust. 1, w przypadku odstqpienia przez Wykonawc~ od Umowy z winy 
Zamawiajqcego. 

§ 36. 
Ubezpieczenie 

1. 	 W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaie Zamawiajqcemu poniisze polisy 
ubezpieczenia z franszyzq redukcyjnq nieprzekraczajqcq kwoty 2.000,00 zt 
1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziafalnosci 

gospodarczej (odpowiedzialnosc deliktowa i kontraktowa) obejmujqce swoim 
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zakresem co najmniej szkody pOnieS10ne przez osoby trzecie, a taki:e 
Zamawiajqcego oraz przedstawicieli i pracownik6w Zamawiajqcego i Wykonawcy w 
wyniku smierci, uszkodzenia ciafa lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 
wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w 
zwiqzku z wykonywaniem prac projektowych i rob6t budowlanych oraz innych prac 
obj~tych przedmiotem Umowy na sum~ ubezpieczenia nie mniejszq niz kwota 
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy, z 
minimalnq sumq ubezpieczenia za jedno zdarzenie polegajqce na smierci, 
uszkodzeniu ciafa lub rozstroju zdrowia w wysokosci nie mniejszej niz 500.000 
ztotych; 

2) 	 ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano montazowych - Inwestycji (polisa 
CAR/EAR) na sum~ ubezpieczenia nie mniejszq niz kwota catkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy obejmujqce 
m.in.: 
- klauzul~ rozszerzajqcq zakres ubezpieczenia 0 szkody powstate bezposrednio 
wskutek prowadzenia rob6t budowlano - montazowych w mieniu os6b trzecich 
polegajqce na jego cz~sciowym lub catkowitym zawaleniu, przy czym ochronq 
powinny bye obj~te szkody w tym mieniu niezaleznie od jego stanu technicznego w 
dniu rozpocz~cia rob6t, ~ 
- klauzul~ rozszerzajqcq zakres ubezpieczenia 0 szkody powstate w mieniu 
otaczajqcym teren, na kt6rym realizowana jest I nwestycja , spowodowane przez lub 
wynikajqce z prowadzenia prac budowalnych lub montazowych obj~tych Umowq, 
- klauzul~ rozszerzajqcq zakres ubezpieczenia w zakresie pokrycia ryzyka 
projektanta tj. 0 szkody powstale wskutek wadliwie sporzqdzonej Dokumentacji 
Projektowej; 

2. 	 Wypetnienie wyzej wspomnianego zobowiqzania nie wylqcza i nie ogranicza 
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajqcej z niniejszej Umowy. 

3. 	Umowy ubezpieczenia, 0 kt6rych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiqzuje si~ posiadae 
przez caly okres realizacji Umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. Polisy, 0 kt6rych 
mowa w ust. 1 powinny bye zawarte przynajmniej na okres realizacji Umowy i 
pierwszych 6 miesi~cy okresu gwarancji, a nast~pnie przedluzane zgodnie z 
postanowieniami ust. 5. 

4. 	 Wraz z polisami, Wykonawca jest zobowiqzany przekazae Zamawiajqcemu kopie 
zawartych um6w wraz z Og61nymi Warunkami Ubezpieczenia oraz z dowodami 
uiszczenia skladki za ten okres, a w przypadku, gdy skladka pfatna jest w ratach, wraz z 
dowodem uiszczenia skladek dla kt6rych minql termin pfatnosci. 

5. 	 Wykonawca obowiqzany jest przedktadae Zamawiajqcemu kopie dokument6w 
wskazanych w ust. 4 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nast~pne okresy pfatnosci 
w terminie 20 dni roboczych przed upfywem okresu ubezpieczenia wynikajqcego z 
poprzedniego okresu. 

6. W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy 
nie przedtozyt polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowq i dowod6w opfaty 
sktadek, Zamawiajqcy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy um6w ubezpieczenia 
na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt polis i dowod6w opfaty 
sktadek. Koszty skladek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku 
Zamawiajqcy moze potrqcie z jakiejkolwiek cz~sci wynagrodzenia naleznego 
Wykonawcy. Jezeli brak b~dzie wynagrodzenia nadajqcego si~ do potrqcenia, koszty 
takich skladek ubezpieczeniowych uwazae si~ b~dzie za dtug Wykonawcy. 

7. 	Wszelkie zmiany warunk6w um6w ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym 
paragrafie mogq bye dokonane wytqcznie za uprzedniq pisemnq zgodq Zamawiajqcego 
lub w wyniku og61nych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, 
z kt6rym podpisano umow~ ubezpieczeniowq. W przypadku gdy zmiany takie oznaczae 
mialy pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiqzany ~dzie 
do rozszerzenia na sw6j koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich 
zmian. 
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8. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowiqzek posiadania ubezpieczenia 
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajqcy jest uprawniony do zawarcia takiego 
ubezpieczenia i I lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrqcajqc stosowne 
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku uiszczenia 
kar umownych, okreslonych zapisami § 35 ust. 1 lit. n. 

§ 37. 
Cesja 

1. 	 Wykonawca nie moze przenosie na osoby trzecie, zar6wno w catosci jak 
i w cz~sci, jakichkolwiek praw tub obowiqzk6w wynikajqcych z niniejszej Umowy, w tym 
r6wniez roszczenia 0 zaptat~ wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgod~ 
Zamawiajqcego na pismie. 

2. 	 W przypadku przeniesienia przez Zamawiajqcego na oso~ trzeciq praw i obowiqzk6w 
z niniejszej Umowy Zamawiajqcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes 
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony. 

3. 	W przypadku wyrazenia zgody na Cesj~ przez Zamawiajqcego wraz z fakturq VAT, 
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciqgle obowiqzuje, a Zamawiajqcy 
jest uprawniony do zqdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie. 

VII. OOSTAPIENIE 00 UMOWY 

§ 38. 
Odstqpienie od Umowy 

1. Zamawiajqcy rna prawo do odstqpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadkach razqcego naruszenia postanowieri niniejszej Umowy polegajqcych na: 

1) wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawc~ niezgodnie z Umowq oraz 
dokumentacjq projektowq i STWiORB, bez akceptacji Zamawiajqcego, 

2) faktycznym' zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawc~ przedmiotu Umowy 
trwajqcym dfuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione z 
Zamawiajqcym bqdz dozwolone w niniejszej Umowie, 

3) powt6rnym naruszeniu przez Wykonawc~ wymog6w w zakresie bezpieczenstwa 
i higieny pracy, mogqcych skutkowae utratq zycia lub zdrowia os6b wykonujqcych 
Roboty lub os6b trzecich, 

4) 	 w przypadku gdy wystqpi koniecznose pi~ciokrotnego dokonywania bezposredniej 
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 0 kt6rej mowa w § 13 ust. 
10, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sum~ wi~kszq niz 5% 
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 niniejszej 
Umowy, 

2. 	 W przypadkach, 0 kt6rych mowa w ust. 1 Zamawiajqcy moze odstqpie od Umowy, pod 
warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 4), ze zostanie one 
poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuni~cia naruszenia i moze 
odstqpie dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuni~cie 
naruszenia, kt6ry to termin nie moze bye kr6tszy niz 5 dni. Odstqpienie od Umowy w 
przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastqpie poprzez ztozenia oswiadczenia na 
pismie w terminie 30 dni od uptywu w/w terminu do usuni~cia naruszenia (ust. 1 pkt 1 
3) lub powzi~cia informacji 0 okoticznosci stanowiqcej podstaw~ odstqpienia (ust. 1 pkt 
4 ). 

3. 	 Stronom przystugiwae b~dzie takZe prawo do odstqpienia od Umowy w sytuacji 
zaistnienia nast~pujqcych okolicznosci: 
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1) 	 uprawomocnienia si~ wyroku wtasciwego s~du lub wydania decyzji b~di 
postanowienia wtadz administracyjnych, ktore uniemozliwiatyby rozpocz~cie 
realizacji lub kontynuacj~ inwestycji, 

2) 	 Zamawiaj~cemu - gdy zostato zlikwidowane przedsi~biorstwo Wykonawcy, 
3) 	 Wykonawcy - w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiaj~cego, iz wobec 

zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiaj~cy nie b~dzie 
mogt spetnie swoich zobowi~zan umownych wobec Wykonawcy, 

4) 	 Zamawiaj~cemu przystuguje prawo do odst~pienia od Umowy w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okolicznosci powoduj~cej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie 
publicznym, czego nie mozna byto przewidziee w chwili zawarcia Umowy, lub 
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozie istotnemu interesowi bezpieczenstwa 
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiaj~cy moze odst~pie od Umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzi~cia wiadomosci 0 tych okolicznosciach. W takich 
przypadkach Wykonawca moze z~dae jedynie wynagrodzenia naleznego mu z 
tytutu wykonania cz~sci Umowy (art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych). 

4. 	 Odst~pienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 - 3 Umowy powinno 
nast~pie w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzi~cia wiadomosci 0 
powyzszych okolicznosciach. 

5. 	 W przypadku odst~pienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu 
Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiaj~cemu gotowose do protokolamego 
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktore to przekazanie nast~pi w terminie 
uzgodnionym przez Strony. Strony sporz~dz~ taki:e protokot zaawansowania przedmiotu 
Umowy, ktory zawierae b~dzie szczegotow~ inwentaryzacj~ Robot wykonanych przez 
Wykonawc~ lub jego Podwykonawcow i ktory b~dzie podstaw~ wystawienia przez 
Wykonawc~ faktury. Zaptata faktury nast~pi zgodnie z postanowieniami § 32 i 33, po 
potr~ceniu roszczen przystuguj~cych Zamawiaj~cemu na podstawie niniejszej Umowy. 

6. W przypadku odst~pienia od Umowy Wykonawc~ oraz Zamawiaj~cego obci~zaj~ 
nast~puj~ce obowi~zki szczegotowe: 

1) Wykonawca zobowi~zany jest: 
a) w terminie 7 dni od daty odst~pienia od Umowy sporz~dzie szczegotowy 

protokot inwentaryzacji wykonanych Robot w toku wedtug stanu na dzien 
odst~pienia, przy udziale Zamawiaj~cego, 

b) zabezpieczye przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt 
tej strony, ktora spowodowata odst~pienie od Umowy, 

c) sporz~dzie wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urz~dzen, ktore nie mog~ bye 
wykorzystane przez Wykonawc~ do realizacji innych Robot nie obj~tych 
niniejsz~ Umow~, jezeli odst~pienie od Umowy nast~pito z przyczyn 
niezaleznych od niego, 

d) zgtosie Zamawiaj~cemu odbior Robot przerwanych i zabezpieczaj~cych, 
a najpoiniej w terminie 14 dni usun~e z Placu Budowy urz~dzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 

2) Zamawiaj~cy w razie odst~pienia od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada, 
obowi~any jest do: 
a) dokonania odbioru wykonanych Robot przerwanych oraz do zaptaty 

wynagrodzenia za te prace lub Roboty, ktore zostaly wykonane do dnia 
odst~pienia, 

b) 	 odkupienia materiatow, konstrukcji lub urz~dzen okreslonych w pkt 1 lit. c 
niniejszego ust~pu, wykonanych b~di nabytych dla realizacji przedmiotu 
Umowy, 

c) 	 rozliczenia si~ z Wykonawc~ z tytutu nierozliczonych winny sposob kosztow 
budowy obiektow zaplecza, urz~dzen zwi~zanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod~ na przej~cie 
tych obiektow i IJrz~dzen. Sporz~dzony protokot inwentaryzacji wykonanych 
robot przez Wykonawc~ lub jego Podwykonawcow, b~dzie podstaw~ 
wystawienia przez Wykonawc~ faktury. Zaptata faktury nast~pi zgodnie 
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z postanowieniami § 32 i § 33 po potrqceniu roszczen przysfugujqcych 
Zamawiajqcemu na podstawie niniejszej Umowy, 

d} przej~cia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy. 
7. 	 W przypadkach odstqpienia od Umowy, 0 ktorych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca 

oswiadcza, i:e przekazuje Zamawiajqcemu na zasadach okreslonych w § 4 ust. 27-31 
wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a taki:e wszystkie 
uzgodnienia i decyzje, ktore uzyskaf do momentu odstqpienia od Umowy. 

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE 

§ 39. 

Adresy do korespondencji 


1. 	 Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane b~dq na nast~pujqcy adres: 
a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajqcego: ..................................................... 

b. Z przeznaczeniem dla Ini:yniera Kontraktu: ......................................... 

c. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: ......................................................... . 


2. 	 Wszystkie powiadomienia muszq miec form~ pisemnq. Faksy i wiadomosci przesyfane 
pocztq elektronicznq uznaje si~ za form~ pisemnq. 

3. 	 Kai:da ze stron zobowiqzana jest do informowania drugiej strony 0 kai:doczesnej 
zmianie swojego adresu w tym adresow e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od 
daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowac b~dzie tym, ii: 
korespondencja przesfana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie 
dor~czonq. 

4. 	 Zmiany 0 ktorych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajq sporzqdzenia 
aneksu do Umowy. 

§ 40. 
Spory. Wfasciwy SCld. 

1. 	 W przypadku rozbiei:noSci pomi~dzy Stronami kai:da Strona mOi:e i:qdac podpisania przez 
drugq Stron~ protokofu rozbiei:nosci. 

2. 	 Strony dofoi:q staran, by wszelkie wqtpliwosci i spory wynikajqce z niniejszej Umowy byfy 
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. 	 Wszelkie spory wynikfe z niniejszej Umowy, ktore nie zostafy rozstrzygni~te w sposob 
polubowny w ciqgu 14 dni kalendarzowych od wystqpienia jednej ze Stron wobec drugiej 
z takim i:qdaniem, rozstrzygane ~dq przez sqd powszechny wfasciwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiajqcego. 

§ 41. 
ObowiClzujClce prawo 

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygni~tych 
tresciq Umowy majq zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy 
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane. 
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IX. ZMIANA I ROZWIAZANIE UMOWY 

§ 42. 
Zmiana Umowy 

Zakazuje si~ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, 

kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci 

przedstawionych wart. 144 ust.1 ustawy Prawo zam6wien publicznych lub w Umowie : 

1. 	 Zamawiaj'lcy przewiduje mozliwose dokonania zmian Umowy przy uwzgl~dnieniu ich 
zakresu i charakteru oraz warunk6w wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie : 

a) 	zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmian~ zakresu 
przedmiotu Umowy lub zmian~ materiat6w w zakresie niezb~dnym, kt6re mog'l skutkowae 
zmian'l terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub 
materiat6w musi bye spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, kt6re byty niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania 
Dokumentacji Projektowej i skutkuj'l koniecznosci'l jej zmiany lub zaistnienia warunk6w 
faktycznych na terenie budowy, wptywaj'lcych na zakres lub spos6b (technologi~) wykonania 
zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany musz'l bye wykonane 0 jakosci nie 
gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen PFU spowodowanych 
w szczeg61nosci przez: 

pojawienie si~ na rynku materiat6w, sprz~tu, oprogramowan lub urz'ldzen 
nowszej generacji pozwalaj'lcych na zmniejszenie koszt6w eksploatacji 
I nwestycji , lub umozliwiaj'lce uzyskanie lepszej jakosci Rob6t, urz'ldzen lub 
oprogramowan, 

- pojawienie si~ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Rob6t, 
pozwalaj'lcej na skr6cenie czasu realizacji Rob6t lub zmniejszenie koszt6w 
eksploatacji Inwestycji lub zwi~kszenie standardu I nwestycji , 

c) 	 wyst'lpienie rob6t dodatkowych lub rob6t zamiennych w stosunku do tresci PFU 
pozwalaj'lce na zwi~kszenie uzytecznosci, standardu uakosci) Inwestycji uej 
podwyZszenia), zam6wien 0 kt6rych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo I
zam6wien publicznych lub zam6wien dodatkowych przy czym zmiana termin6w musi E 
bye udokumentowana, 

I 
t

d) 	 w przypadkach, 0 kt6rych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizacji 
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub 
zmniejszenie. 

2. Zamawiaj'lcy przewiduje mozliwose dokonania zmiany terminu wykonania zam6wienia, I 
sposobu wykonania lub materiat6w i technologii realizacji Rob6t, Prac Projektowych lub 
dostaw urz'ldzenl Sprz~tlJ oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego Ipodwyzszenie lub zmniejszenie w przypadku: 

a) zmian b~d'lcych nast~pstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy tj. wyj'ltkowo niesprzyjaj'lce warunki atmosferyczne, archeologiczne, 
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiaj'lcymi I 
terminowe wykonanie zam6wienia, przeprowadzenia pr6b i sprawdzen, dokonywania 

todbior6w; 
b) zawieszenia rob6t przez Zamawiaj'lcego z powodu wyst'lpienia nast~puj'lcych 

okolicznosci: 
niesprzyjaj'lce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiaj'lce wykonywanie 
rob6t budowlanych, 
przekroczenie zakreslonych przez prawo termin6w wydawania decyzji, zezwolen 
itp. 
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ujawmeme warunk6w terenowych, kt6re uniemozliwiaj~ lub utrudniaj~ 
prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w 
specyfikacji technicznej lub zgodnie ze sztuk~ budowlan~ w szczeg61nosci 
istnienia podziemnych urz~dzen, instalacji, fragment6w budowli, obiekt6w 
infrastrukturalnych lub ich cZEilsci, 

c} na skutek okolicznosci wynikaj~cych z tzw. sity wyzszej np. wyst~pienia zdarzenia 
losowego wywotanego przez czynniki zewnEiltrzne, kt6rego nie mozna byto przewiedziec 
w chwili zawarcia Umowy, w szczeg61nosci zagrazaj~cego bezposrednio zyciu lub 
zdrowiu ludzi lub groz~cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

d} 	 wyst~pienie w trakcie wykonywania zam6wienia odkrycia, co do kt6rego istnieje 
przypuszczenie, iz jest one zwi~zane z zabytkiem lub uzasadnione bEildzie 
zawiadomienie konserwatora zabytk6w w celu dokonania oglEildzin odkrycia lub w razie 
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego; 

e} w przypadku przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych wskutek zdarzeri niemozliwych 
do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczeg61nosci w przypadku wydania 
postanowienia lub decyzji 0 wstrzymaniu rob6t budowlanych w przypadkach okreslonych 
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez s~d b~di: inny 
podmiot, kt6rego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia Umowy; 

f) braku dostEilPu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiaj~cego, w tym 
zwi~zanych z wykwaterowaniem lokator6w, na etapie realizacji Rob6t Budowlanych po 
przekazaniu Placu Budowy, 

g) 	 koniecznosci wykonania rozwi~zari zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji 
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. 

3. Wyj~tkowo niesprzyjaj~ce warunki atmosferyczne, 0 kt6rych mowa w ust. 2 lit. a to takie 
warunki kt6re t~cznie: 

1} skutkuj~ wstrzymaniem prowadzenia Rob6t bior~c pod uwagEil wymogi technologiczne 
determinuj~ce wykonanie poszczeg61nych Rob6t Budowlanych, 
2) ilosc dni wystEilPowania tych czynnik6w atmosferycznych lub intensywnosc opad6w 
skutkuj~ca przeszkodami, 0 kt6rych mowa w pkt 1 jest wiEilksza od sredniej miesiEilcznej dla 
danego miesi~ca z ostatniego piEilciolecia, licz~c wstecz od daty ztozenia Oferty. 

4. Zamawiaj~cy przewiduje mozliwosc dokonania zmiany terminu wykonania zam6wienia w 

przypadku: 

a} zmian bEild~cych nastEilPstwem dziatania organ6w administracji lub os6b indywidualnych: 

- gdy pomimo wyst~pienia Wykonawcy lub Zamawiaj~cego 0 wydanie decyzji 


administracyjnej lub warunk6w technicznych lub innego dokumentu niezbEildnego do 
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej 
czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata 
stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji 
inwestycji i tylko 0 okres trwania tych czynnosci organ6w administracji publicznej lub 
instytucji przekraczaj~cy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci; 

b} gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnieri z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub 
osobami, kt6rych opinia lub zgoda bEildzie wymagana przepisami prawa i przekroczy 
terminy zwyczajowo przyjEilte dla danych czynnosci - tylko w zakresie przedtuzenia 
terminu realizacji zam6wienia i tylko 0 okres trwania tych czynnosci przekraczaj~cy 
termin zwyczajowo przyjEilty dla danej czynnosci; 

c} wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres 
zwi~zania ofert~ wynikaj~cy z pierwotnej tresci ogtoszenia 0 zam6wieniu, 

d} koniecznosc przesuniEilcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko 0 okres 
przesuniEilcia, 

e} zaistnienia okolicznosci lez~cych po stronie Zamawiaj~cego w szczeg61nosci 
spowodowanych sytuacj~ finansow~, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami 
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organizacyjnymi lub okolicznosciami, kt6re nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili 
zawarcia Umowy, 

okolicznosci wskazane wyi:ej mogC4 stanowic podstaw~ zmiany terminu wykonania 
zam6wienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajC4 terminowe wykonanie Umowy. 

5. 	 W przypadku wystC4pienia kolizji z planowanymi lub r6wnolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb~dnym do unikni~cia lub usuni~cia tych 
kolizji, w szczeg61nosci w przypadku gdy wykonywanie rob6t nie b~dzie mozliwe ze 
wzgl~du na obowiC4zek skoordynowania Rob6t z WykonawcC4 innych rob6t 
wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne 
podmioty zmianie ulegnie: spos6b wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i 
technologia realizacji Rob6t lub lokalizacja obiekt6w budowlanych lub urzC4dzen w 
zakresie koniecznym do usuni~cia kolizji i pozwalajC4cym na wykonanie Rob6t w spos6b 
nalezyty, termin realizacji przedmiotu zam6wienia odpowiednio 0 okres trwania 
przeszkody kt6ra uniemozliwiata realizacj~ przedmiotu Umowy zgodnie z jej tresciC4 i w 
spos6b nalezyty lub wysokosc Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych 
uzasadnionych i udokumentowanych koszt6w pozostajC4cych w bezposrednim zwiC4Zku z 
podj~tymi dziataniami w celu usuni~cia kolizji. 

6. 	 W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgl~du na ich charakter, w tym 
lezC4cych po stronie ZamawiajC4cego, skutkujC4cych niemozliwosciC4 wykonania lub 
mozliwosciC4 nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami 
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwtaszcza skutkujC4cych brakiem 
mozliwosci wykonania zam6wienia w terminach okreslonych w Umowie, 0 ile ich 
pojawienie si~ nie jest lub nie by to w jakikolwiek spos6b zalezne od Wykonawcy, w 
szczeg61nosci 0 charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, 
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w projekcie pn. 
"Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6" zaakceptowanych przez Instytucj~ 
ZarzC4dzajC4cC4 w cz~sci obj~tej niniejszC4 umowC4, powodujC4cych rozbieznosc 
postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie terminu okreslonego w § 3 
ust. 1 Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana terminu (lj. jego 
wydruzenie albo skr6cenie). 

7. 	 ZamawiajC4cy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zam6wienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawc~. 

8. 	 W przypadku wystC4pienia kt6rejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin 
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu 0 czas niezb~dny do 
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dtuzej jednak niz 0 okres 
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujC4cej wydtuzenie 
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy si~ dodatkowe wynagrodzenie. 

9. 	 W przypadku zmiany: 
a. stawki podatku od towar6w i ustug, 
b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac~ albo wysokosci minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 10 
paidziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prac~, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, 

dopuszcza si~ zmian~ Wynagrodzenia jezeli zmiany te ~dC4 miaty wptyw na koszty 
wykonania zam6wienia przez Wykonawc~ i zostanC4 one udokumentowane przez 
Wykonawc~ poprzez przedstawienie szczeg6towej kalkulacji koszt6w wskazujC4cych jaki 
wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zam6wienia, 
a ZamawiajC4cy zaakceptuje POwyzsZC4 kalkulacj~. W tresci kalkulacji Wykonawca 
zobowiC4zany jest w szczeg61nosci przedstawic zestawienie: 

- wynagrodzen wszystkich pracownik6w oraz wszystkich os6b zatrudnionych na 
podstawie um6w cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy 
u ZamawiajC4cego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obciC4zeniami publiczno
prawnymi, 
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wpJywu zmiany stawki podatku od towar6w i usJug na koszty zwiqzane 
z wykonaniem Umowy, w szczeg61nosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych 
koszt6w na kt6re ta zmiana miata wptyw, w kt6rym zostanie wskazana wartosc 0 

jakq powinna wzrosnqc wartosc Wynagrodzenia w zwiqzku ze zmianami opisanych 
powyzej wartosci oraz jaki te zmiany majq wptyw na zaktadany zysk. Strony 
zgodnie oswiadczajq, iz Zamawiajqcy uprawniony jest do zqdania dodatkowych 
wyjasnien przez Wykonawct? do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych 
dokument6w potwierdzajqcych prawdziwosc przedstawionych danych oraz 
sktadania zastrzezen do ztozonych dokument6w, zqdania wprowadzania do 
przedstawionej kalkulacji uwzglt?dniajqcych zastrzezenia Zamawiajqcego. 

W przypadku zlozenia wniosku 0 dokonanie zmian opisanych w ustt?pie 9 lit. a-c 
Zamawiajqcy w terminie 14 dni od daty zJozenia dokument6w zgJosi zastrzezenia do 
ztozonych dokument6w lub ztozy wniosek 0 ich wyjasnienie. Niezaleznie od 
zastrzezonego terminu Zamawiajqcy uprawniony jest do zqdania dalszych wyjasnien i 
uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia Sq niewystarczajqce do podjt?cia 
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiqzany jest do 
uzupetnienia dokument6w lub zJozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystqpienia z 
takim wnioskiem przez Zamawiajqcego. Nie uzupeJnienie dokument6w lub nie ztozenie 
wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajqcy podejmie decyzjt? na 
podstawie posiadanych dokument6w. Decyzja w sprawie zJozonego wniosku 0 

wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-c powinna zostac podjt?ta w terminie dw6ch 
miesit?cy od daty przekazania przez wykonawct? wniosku 0 zmiant? wraz z dokumentami 
uzasadniajqcymi tq zmiant? 
W przypadku uznania wniosku 0 wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 
dni zawrq aneks do Umowy. 
Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w oparciu 0 przeslanki okreslone w ustt?pie 9 lit. a-c 
obowiqzywac bt?dzie od dnia podpisania aneksu, 0 kt6rym mowa w zdaniu powyzej. 
W wypadku zmiany, 0 kt6rej mowa w ustt?pie 9 lit. a wartosc cen jednostkowych netto 
nie zmieni sit?, a okreslona w aneksie wartosc cen brutto zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepis6w. 
W przypadku zmiany, 0 kt6rej mowa w ustt?pie 9 lit. b ceny jednostkowe ulegnq zmianie 
proporcjonalnie do wzrostu caJkowitego kosztu Wykonawcy wynikajqcego ze zwit?kszenia 
wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujqcych zam6wienie do wysokosci zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglt?dnieniem wszystkich obciqzen publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
W przypadku zmiany, 0 kt6rej mowa w ustt?pie 9 lit. c ceny jednostkowe ulegnq zmianie 
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bt?dzie on zobowiqzany 
dodatkowo poniesc w celu uwzglt?dnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujqcych zam6wienie na rzecz 
Zamawiajqcego. 

10. Zmiany, 	0 kt6rych mowa powyzej muszq zostac udokumentowane. Pismo (wniosek) 
dotyczqce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystt?Pujqca z wnioskiem 
zobowiqzana jest zlozyc drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty 
powzit?cia wiadomosci 0 takiej okolicznosci, pod rygorem nieprzedJuzenia terminu. 

11. W przypadku wystqpienia zmian 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt a, b i c mozliwa bt?dzie 
zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu 
r6znicowego przedJozonego Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawct? Inzynier 
Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu r6znicowego. W kosztorysie r6znicowym 
rozliczenia nalezy wykonac w oparciu 0 nastt?Pujqce zatozenia: 
a. nalezy wskazac cent? roboty, technologii "pierwotnej" w postaci kosztorysu 

sporzqdzonego metodq szczegOtowq wykonanego na podstawie czynnik6w 
cenotw6rczych przyjt?tych do sporzqdzenia oferty, 

b. nalezy wyliczyc cent? roboty, technologii "zamiennej" w postaci kosztorysu 
szczeg6towego, 

c. nalezy wyliczyc r6znict? mit?dzy tymi cenami z lit. a i b, 
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d. 	 WYliczen ceny "zamiennej" nalezy dokonac w oparciu 0 nast~pujc.tce zatozenia: 

ceny jednostkowe rob6t, technologii zostanc.t przyj~te ceny srednie dla wojew6dztwa 

t6dzkiego z zeszyt6w SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajc.tcego 

dokonanie zmiany, 


e. 	podstawc.t do okreslenia naktad6w rzeczowych b~dc.t Katalogi Naktad6w Rzeczowych 

(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostanc.t 
 IKatalogi Norm Naktad6w Rzeczowych (KNNR), a nast~pnie wycena indywidalna 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajc.tcego. 
 f 

12. Kosztorys "r6znicowy" po weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu nalezy przedtozyc 
Zamawiajc.tcemu do akceptacji. Zamawiajc.tcy moze wniesc uwagi i sugestie, kt6re 
zostanc.t uwzgl~nione w kosztorysie, a Wykonawca w cic.tgu 5 dni poprawi kosztorys. 

13. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawc~ do akceptacji Zamawiajc.tcemu 
b~dzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajc.tcy wprowadzi 
korekt~ ceny opartc.t na wtasnych wyliczeniach. 

14. Wyliczenia koszt6w opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 Wykonawca 
zobowic.tzany jest uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu i Zamawiajc.tcego przed 
rozpocz~ciem rob6t wynikajc.tcych z tych zmian. 

15. W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytc.tczy sieci zewn~trznych medi6w do 
nieruchomosci, bc.tdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajc.tcy rna prawo do 

I 
todstc.tpienia od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia 


Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajc.tcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie 

Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty 0 jakc.t nalezy pomniejszyc 

Wynagrodzenie w sytuacji 0 kt6rej mowa w niniejszym ust~pie, zgodnie z zasadami 

okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy 

strony spiszc.t stosowny aneks do Umowy. 


16. Zmiany Wykonawcy kt6ra nastc.tpi w wyniku: 
1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub jego przedsi~biorstwa jezeli: 

a. 	 nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w post~powaniu na moment 
dokonywania zmiany, 

b. 	 nie zachodzc.t wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania 

zmiany, 


c. nie pocic.tga to za sobc.t innych istotnych zmian Umowy; 

2) przej~cia przez Zamawiajc.tcego zobowic.tzan Wykonawcy wzgl~dem jego 

Podwykonawc6w; 

3) zmiany przepis6w prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy 

zmianie ulegnc.t te postanowienia Umowy, do kt6rych b~dzie miata zastosowanie 

powyzsza zmiana. 


§43. 
Inne postanowienia Umowy 

1. 	 Niniejsza Umowa sporzc.tdzona i podpisana zostata w pi~ciu jednobrzmic.tcych 
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, cztery egzemplarze dla 
Zamawiajc.tcego. 

2. 	 Wymiana informacji mi~dzy stronami odbywac si~ b~dzie w j~zyku polskim. 
3. 	 Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwic.tzanie w drodze porozumienia 

Stron oraz dostarczenie powiadomienia 0 rozwic.tzaniu Umowy, muszc.t miec form~ pisemnc.t 
z wytc.tczeniem powiadamiania w formie faxu i przeslania oswiadczenia pocztc.t elektronicznc.t, 
pod rygorem niewaznosci. 

4. 	 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajc.t formy pisemnej pod rygorem niewai:nosci. 



, 
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§ 44. 

Dokumenty stanowiC\ce integralnC\ cZQsc Umowy 


1. Wszystkie zaJqczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowiq jej integralnq 
cz~s6. 

2, ZaJqczniki, 0 ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowa6 jako wzajemnie uzupetniajqce si~. 

Spis zaJqcznikow: 

ZalC\cznik nr 1 - SIWZ 
ZalC\cznik nr 2 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy 
ZalC\cznik nr 3 - Oferta Wykonawcy 
ZalC\cznik nr 4 - Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
ZalC\cznik nr 5 - Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy 
ZalC\cznik nr 6 - Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy 
ZafC\cznik nr 7 - Warunki piel~gnacji materiafu roslinnego 

ZamawiajC\cy : Wykonawca: 

ZARZ.t\D INWESTYCn MIFJSKlC;H 
Wydzial Rewi ' 'i ObszaroweJ 

Z/;S Je Sprawdzono pod wzglfidem 
,::~·,JSKICIJ

~~~_ES4QM'KlEGO formalno-prawnym '.-i/';"l.t\Jwcj 

ZARL\D lNWESTYCn MIFJSKICH 
Wydziid Prawny 
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