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Załącznik nr 7 do siwz 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
Nr CRU/12/………………………  

 
 
zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
w imieniu, której działa: 
……………………………   –  Zastępca Prezydenta Miasta  
……………………………   –   Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich  
zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”  
a 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
NIP ……………………. REGON …………………….. KRS ………………………………. 
zwanym w dalej w treści umowy „Wykonawcą.” 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Port Jachtowy 
Szczecin – etap 0 - podniesienie terenu Wyspy Grodzkiej wraz z umocnieniem linii 
brzegowej od strony kanału Duńczyca”  na podstawie ustawy z dnia    29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity ze zm.) 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:     

„Port Jachtowy Szczecin – etap 0 - podniesienie terenu Wyspy Grodzkiej wraz z 
umocnieniem linii brzegowej od strony kanału Duńczyca”. 

 Zadanie jest współfinansowane w ramach Projektu „Zachodniopomorski Szlak 
 śeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”, realizowanego przy 
 dofinansowaniu z budŜetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,             
 w ramach działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu 
 ponadregionalnym” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-
 2013. 
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:  

1)  Wykonanie robót budowlanych j.n.: 
a) Rozbiórkę obiektów znajdujących się na wyspie, 
b) Rozbiórkę istniejącego umocnienia linii brzegowej od str. Duńczycy  (ścianki 

drewnianej z oczepem, kolidującej ze ścianką  projektowaną) 
c) Rozbiórkę oczepów betonowych na istniejącej ściance szczelnej i płyt Ŝelbetowych 

od strony Odry,   
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d) Zdjęcie warstwy roślinnej i jej utylizację, 
 
 

e) Pogłębienie dna kanału Duńczyca, w pasie zaznaczonym w projekcie, z wywozem 
urobku na składowisko refulacyjne, 

f) Wbicie umocnienia brzegowego od strony Duńczycy ( palościanka  z  pali 
skrzynkowych z grodzic i ścianek szczelnych stalowych,  kotwiona w gruncie, 
wykonana w miejsce rozebranej ścianki od str. Duńczycy) 

g) Wbudowanie drenów pionowych, drenaŜu  opaskowego i drenaŜu systematycznego, 
h)  Dostarczenie i wbudowanie kruszywa na terenie wyspy  wraz   z uformowaniem 

skarp, 
i) Wykonanie wału zabezpieczającego wzdłuŜ ogródków działkowych, z tzw. Big 

Bag-ów, wypełnionych kruszywem mineralnym. 
 

2) Monitoring konsolidacji  nasypu wraz z dokumentowaniem wyników.  
 Pomiary i kontrolę osiadania nasypu naleŜy prowadzić z częstotliwością określoną  

     w STWiORB w pkt IV. 4.1.       

3. Zakres robót do wykonania wymieniony w ust. 2. został szczegółowo określony w 
dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe: Podczaszy- Pracownia 
architektoniczna, ul. Lubelska 24/7,  30-003 Kraków - wg tytułów: 

a) Projekt Budowlany tam I Architektura, 
b) Projekt Budowlany tom VI Roboty hydrotechniczne, 
c) Projekt Budowlany Rozbiórka obiektów, 
d) Projekt terenowo-prawny, 
e) Projekt Wykonawczy- Podniesienie rzędnej terenu Wyspy Grodzkiej, 
f) Projekt Wykonawczy – Zabudowa linii brzegowej Wyspy Grodzkiej od strony 

Duńczycy, 
g) Projekt oznakowania nawigacyjnego (tylko w zakresie tymczasowego 

oznakowania placu budowy), 
h) Dokumentacja geologiczno – inŜynierska podłoŜa rejonu projektowanego Portu 

Jachtowego na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie, wykonana przez 
Przedsiębiorstwo Geologiczne „Geoprojekt”, Szczecin, ul. Tartaczna 9, 

i) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 
Podniesienie terenu Wyspy Grodzkiej i zabudowa linii brzegowej, 

j) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 
Rozbiórka obiektów, 

k) Przedmiar robót – Podniesienie terenu Wyspy Grodzkiej i zabudowa linii 
brzegowej, 

l) Przedmiar robót – Roboty rozbiórkowe. 
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4. Podstawą prawną wykonania zamówienia jest Decyzja o pozwoleniu na budowę               
nr 35/2012 z dn. 14.02.2012r. 

 

§ 2 
 

1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą: 
1) Kierownik budowy ……………………… ………………………   nr tel. 

………………………… posiadający uprawnienia budowlane  
nr  ………….… wydane w dniu ……………………. r. 

2) Kierownik robót sanitarnych ……………………… ………………………   nr tel. 
………………………… posiadający uprawnienia budowlane  
nr  ………….… wydane w dniu ……………………. r. 

3) Geodeta ……………………… ………………………   nr tel. ………………………… 
        posiadający uprawnienia ………………………………………………. 
 

§ 3 
1. Nadzór inwestorski sprawować będą: 

1) w branŜy konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności hydrotechnicznej: ………….   
nr  tel. …………………., 

2) w branŜy sanitarnej: ……………………………… nr tel.…..……………….,  
2. Funkcję koordynatora sprawować będzie: …………………………, nr tel. …………… 
3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i koordynator działają w imieniu Zamawiającego. 
 

§ 4 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym  
w § 1 ust. 2  zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami  umowy, obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami 
poczynionych uzgodnień.  
 

§ 5 
Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją projektową i SIWZ oraz nie wnosi 
do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
 
 

§ 6 
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moŜe zatrudnić Podwykonawców, 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej.  
2. Zawarcie umowy na roboty budowlane  z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu umowę  
z Podwykonawcą lub jej projekt  wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi na 
piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń , uwaŜa się , Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót, 
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2) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie powinna być wyŜsza, niŜ wartość tego 
zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy. 
4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym 

Podwykonawcą. 
5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody 

Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
 

II. Prawa i obowiązki stron umowy 
 

§ 7 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ do obowiązków 

Zamawiającego naleŜy: 
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy – w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
2) Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokumentacji projektowej wskazanej  

w § 1 ust. 3 wraz z decyzją o  pozwoleniu na budowę . 
3) Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 
naleŜy: 
1) Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie do 10 dni 
     po podpisaniu umowy, następujących dokumentów i opracowań : 

a) projekt organizacji robót, 
b) projekt  organizacji ruchu na wyspie i akwenie wodnym na czas budowy , 
c) program zapewnienia jakości, 
d) harmonogram rzeczowo – finansowy robót , 
e) plan płatności.    

2) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy. 
3) Organizacja zaplecza socjalnego i magazynowego dla materiałów, wraz                        

z doprowadzeniem niezbędnych mediów i odprowadzaniem nieczystości - na własny 
koszt. Wszelkie formalności związane z pozyskaniem terenu na cele zaplecza 
Wykonawca załatwia we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający przekaŜe 
do dyspozycji Wykonawcy teren na działce nr 11 obręb 84,  podlegający w całości 
zainwestowaniu w ramach tej umowy    ( budowa nasypu). 

4) Zapewnienie, po konsultacji z Zamawiającym naleŜytej identyfikacji wizualnej 
prezentującej współfinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Identyfikacja wizualna musi być zgodna z zasadami 
ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisję Europejską dla identyfikacji 
wizualnej działań zewnętrznych. 
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5) Oznakowanie miejsc prowadzenia robót na akwenie wodnym, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

6) Uzgodnienie z jednostkami zarządzającymi warunków ruchu sprzętu pływającego po 
akwenie w związku z  robotami oraz informowanie o prowadzeniu działań 
związanych z robotami na wyspie. 
Oświetlenie realizowane w ramach powyŜszej inwestycji, inne niŜ oznakowanie 
nawigacyjne, nie moŜe przypominać oznakowania nawigacyjnego swoim wyglądem   
i charakterystyką świecenia świateł, ani utrudniać prawidłowej identyfikacji 
oznakowania nawigacyjnego na terenie portu. Ponadto oświetlenie to nie moŜe 
powodować oślepiania nawigatorów statków manewrujących na przyległym akwenie, 
źródła światła nie mogą powodować bezpośredniego padania promieni świetlnych 
poza linię nabrzeŜa. 

7)  Zapewnienie osobowego transportu wodnego dla potrzeb własnych i  słuŜb 
Zamawiającego. 

8)   Uzgodnienie warunków cumowania środka transportu wodnego we wskazanym 
miejscu przy wyspie. 

9)   Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy. 
  8) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.  
  9)  Przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, na własny 
koszt. 

11) Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, sporządzenie mapy po zakończeniu 
procesu konsolidacji gruntu. 

12) Zapewnienie obsługi geologicznej. 
13)  Dokonanie  badania czystości dna przez uprawnionego nurka i sporządzenia atestu 

 czystości dna. 
14)  Trwałe  zabezpieczenie reperów kontrolnych przed zniszczeniem przez osoby 

 postronne (np. w trakcie imprezy The Tall Ship’s Races 2013, kiedy  teren wyspy 
 będzie udostępniony dla gości i uczestników). 

15)    Kierowanie robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy 
 posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących 
 funkcje nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego  
 w ofercie, a takŜe w trakcie trwania budowy, wymaga kaŜdorazowo akceptacji  
 i zatwierdzenia Zamawiającego. 

14) Wykonanie, na Ŝądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; 
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykaŜą one, Ŝe pomiary 
zasadnicze były nieprawidłowe. 

16) Zgłoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. 

17) Wykonanie  na  swój  koszt  odkrywki elementów robót budzących wątpliwości        
w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeŜeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 

18) PrzedłoŜenie Inspektorowi nadzoru, do zatwierdzenia, rodzaju i właściwości  
 materiałów, w szczególności kruszywa (3 tygodnie przed rozpoczęciem 
 dostawy).    Wykonawca   dostarczy    szczegółowe informacje dotyczące 
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 proponowanego źródła ich  wydobycia wraz         z odpowiednimi świadectwami 
 badań laboratoryjnych lub atestami . 

19) Wywóz materiału uzyskanego w procesie pogłębiania dna kanału na składowisko 
refulacyjne na własny koszt. Zalegalizowane miejsce utylizacji refulatu Wykonawca 
wybiera we własnym zakresie. W przypadku gdy refulat nadaje się do odzysku, 
Wykonawca przedstawi zaświadczenie o sposobie jego zagospodarowania       
zgodnie   z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, 
poz. 251 – t. j. ze zm.)   

20)  Prowadzenie robót budowlanych przy uwzględnieniu klauzul dodatkowych 
 dotyczących technologii wykonywania robót opisanych w SIWZ. 

21)    Sporządzanie co miesięcznych Raportów  o przebiegu kontraktu, niezbędnych przy 
 sprawozdawczości dla instytucji współfinansujących zadanie   inwestycyjne            
 i  przekazywanie ich do Zamawiającego w terminie   7 dni  kalendarzowych po 
 zakończeniu kaŜdego miesiąca.  

22)  PrzedłoŜenie Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym, 
następujących dokumentów: 
a)  dziennika budowy; 
b)  protokołów badań i sprawdzeń (oryginały); 
c)  protokołów odbiorów technicznych (oryginał); 
e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza – arkusz w skali 
1:500, obejmujący obszary  robót I i II w 2-óch egz. + płyty CD 2 szt.). 

 f)    dokumentacji powykonawczej. 
3. Wszystkie materiały uŜyte do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać stosowne 

dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie oraz posiadać akceptację inspektorów nadzoru Zamawiającego przed ich 
wbudowaniem. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 – t. j. ze zm.) Wykonawca w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów  
(t.j.: refulatu, odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeŜeli  
z przyczyn technologicznych jest on niemoŜliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu 
a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, np. robót rozbiórkowych, 
ziemnych  będą stanowiły własność Wykonawcy.  

 
 

III. Termin wykonania, odbiór ko ńcowy  
 
 

§ 8 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień  30.11.2013r.  
 w tym: 
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1) wykonanie zakresu robót określonych w § 1  ust.2  pkt  1) -  do dnia   20.12.2012r. 
2) monitorowanie przebiegu konsolidacji nasypu wraz z dokumentowaniem wyników - 

do dnia 30.11.2013r.   
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust.1 pkt 1) uznaje się, 

potwierdzone przez Inspektorów nadzoru poszczególnych branŜ oraz Koordynatora 
odpowiednie wpisy do dziennika budowy, potwierdzające wykonanie robót określonych 
w § 1 ust 2 pkt 1) umowy. 

3. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zapisanej w ust.1 

pkt 2) umowy. 
 
 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

§ 9 
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

kosztorysowe, ustalone na podstawie sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów 
rzeczywiście wykonanych ilości robót z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych     
w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 

2. Załącznikiem nr 1 do umowy jest  Tabela Elementów rozliczeniowych. 
3. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową wynosi,  (łącznie z podatkiem VAT), 

…..…………… zł (słownie: …………………… …………..…….. i obejmuje wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 
  

V. Warunki płatno ści 
 

§ 10 
 

1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez  
Wykonawcę  Zamawiającemu.  

2. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych będzie protokół częściowego odbioru  
robót, stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót na  podstawie 
uzgodnionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych (załącznik nr 1 do umowy), podpisany 
przez inspektorów nadzoru poszczególnych branŜ. 

      Załącznikiem do faktur przejściowych będą następujące dokumenty : 
a) protokół zaawansowania robót, 
b) księga obmiarów robót wykonanych w okresie rozliczeniowym i narastająco , 
c) protokoły badań laboratoryjnych , geologicznych, 
d) protokoły kontrolnych pomiarów osiadania nasypu (dla etapu robót 

ziemnych), 
e) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, 
f) zaświadczenia o utylizacji odpadów,  

3. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót  Podwykonawców,  załącznikiem do 
faktur przejściowych i faktury końcowej, będą  oświadczenia Podwykonawców o braku 
wymagalnych zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w § 6 niniejszej 
umowy.  
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4. Termin płatności faktur przejściowych wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
faktury przez Zamawiającego. 

5.  Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót 
wraz z rozliczeniem finansowo-rzeczowym przedmiotu umowy.  

6. Termin płatności faktury końcowej wynosi 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
faktury przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na  rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

8. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
9. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieŜących faktur –  

w całości lub w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek 
ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy 
odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

 
§ 11 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej 

zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu. 
3. Zamawiający nie wyraŜa zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 
 

VI. Rękojmia za wady  
 

§ 12 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady  przez      
36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 
 

VII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 

§ 13 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy 

zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości ………………. zł  (słownie 
złotych: ………………………………………………………………………….. 00/100). 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
 

VIII. Ubezpieczenie 
 

§ 14 
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1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczeniową budowy od 
wszystkich ryzyk – CAR z sumą gwarancyjną do pełnej wysokości umowy i na okres 
realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ przedstawić polisę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody  
w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie 
realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w niniejszej 
umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niŜ 1.000.000 zł  na jedno  
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz za szkody wyrządzone pracownikom 
Wykonawcy, powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej 
500.000 zł na jedni i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.   

3. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli Wykonawca 
przedłoŜy polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej i posiadania mienia z okresem ubezpieczenia nie krótszym niŜ okres 
realizacji niniejszej umowy. JeŜeli Wykonawca posiada zawartą polisę odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia spełniającą 
wymagane warunki, przedłoŜy ją przed podpisaniem niniejszej umowy, a takŜe zobowiąŜe 
się do kontynuacji polisy do czasu zakończenia niniejszej umowy.  

4. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony w przypadku,  
gdy Wykonawca nie później, niŜ w dniu przejęcia terenu budowy przekaŜe 
Zamawiającemu polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy i odpowiedzialność cywilną 
wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia  
i dowodem opłaty składki. 

5. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1, 2 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4. 

 
IX. Kary umowne 

 
§ 15 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy za kaŜdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za opóźnienie w  przekazaniu co miesięcznego Raportu, o którym mowa w § 7 ust 2  
pkt 21) – 200 złotych za kaŜdy dzień opóźnienia 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, w tym poniesienia 
szkody finansowej, związanej z utratą  dofinansowania z winy Wykonawcy, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 
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4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego w protokóle końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w 
okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraŜa zgodę na usunięcie wad lub usterek na 
koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia                           
z przysługujących mu naleŜności. 

 

 

 

X. Zmiana umowy  
 

§ 16 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić na podstawie art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

niniejszej umowy, polegających na:  zmianie terminu zakończenia realizacji robót lub 
zmianie wynagrodzenia. 

3. Zmiany w umowie będą moŜliwe na  warunkach opisanych poniŜej: 
1) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała 

wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych.  W takim przypadku  na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania 
przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.  

2) W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów  
i niewypałów i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. 
W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy 
termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.  

3) W toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym 
charakterze, w tym: zalodzenie akwenu, zamknięcie akwenu dla Ŝeglugi przez jednostki 
zarządzające, klęski Ŝywiołowe lub niekorzystne warunki atmosferyczne 
uniemoŜliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi. 
W takim przypadku, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zostanie ustalony nowy 
termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

    Załącznikiem do wystąpienia Wykonawcy będą zapisy Kierownika budowy w dzienniku 
    budowy, dotyczące terminów przerwania i wznowienia robót, potwierdzone przez 
    Inspektora Nadzoru.  
   WydłuŜenie terminu umownego  obejmuje tylko czas przerwy w robotach.  
4) Wystąpi zmiana kadry przewidzianej do realizacji zamówienia, 
5)  W toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które 

ilościowo będą wykraczać poza ilość opisaną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 
Wykonawca moŜe Ŝądać podwyŜszonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 K.C. – 
przy rozliczeniu końcowym przedmiotu umowy. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złoŜenie wniosku przez 
Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 
1) opis propozycji zmiany; 
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2) uzasadnienie zmiany; 
3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania 

umowy. 
5. Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej 

niewaŜności. 
 
 
 

XI. Postanowienia końcowe 
1. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,  

o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 
3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta 

Wykonawcy. 
4. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 

po dwa dla kaŜdej ze Stron. 
 

W imieniu Zamawiającego:                                                   W imieniu Wykonawcy: 
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