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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

Nr _______________________________ 

 

 
Zawarta w dniu .............................. roku w Szczecinie pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232 

reprezentowaną przez: 

.......................................................................... – ............................................................................................... 

zwanego dalej „Zamawiającym”,  

a 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

NIP: .................................................................. REGON: ........................................................... 

w imieniu której działa: 

.......................................................................... – ............................................................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. 

Jana Kasprowicza w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zw. dalej „ustawą pzp”. 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: „Remont mostu nad 

Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie” jako przedmiot umowy, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na podstawie obowiązującego pozwolenia 

na budowę nr 1684/17 z dnia 31.10.2017 r. oraz pozwolenia ze stanowiska konserwatorskiego 

nr 1464/2017 z dnia 06.09.2017 r. oraz nr 842/2018 z dnia 08.06.2018 r. na przeprowadzenie robót 

budowlanych na terenie zabytkowego parku im. J. Kasprowicza w Szczecinie,  polegających na 

remoncie mostu nad Jeziorem Rusałka zgodnie z zakresem określonym w projekcie budowlanym, 

wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i końcowym rozliczeniem robót 

(w tym końcowym rozliczeniem z ewentualnymi podwykonawcami); 

2) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji mostu oraz założenie i opracowanie książki obiektu 

budowlanego (lub zamiennie – książki obiektu mostowego) dla mostu nad Jeziorem Rusałka. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich został 

określony w: 

1) dokumentacji projektowej pn.: „Remont mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza 

w Szczecinie; obręb 2139, działki nr 1 i 3/7, most nad Jeziorem Rusałka przy ul. Słowackiego 

w Szczecinie; opracowany w lipcu 2017 r. przez Pracownię Projektową Mostów s.c. R.M.L. 

Jastrzębscy, ul. Beżowa 29/1, 70-781 Szczecin; autorstwa inż. Ryszarda Jastrzębskiego, 

wg zestawienia jak niżej: 

 

a) Projekt Budowlany, zawierający: 

PB I. Opis techniczny 

 a) Przedmiot i zakres opracowania 

b) Podstawa opracowania 

c) Charakterystyka istniejącej zabudowy terenu i układu komunikacyjnego 

d) Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego 
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e) Opis istniejącego mostu 

f) Opis remontu mostu 

g) Uwarunkowania ochrony środowiska i ochrony zabytków 

h) Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 

i) Organizacja ruchu pieszego podczas remontu mostu 

j) Układ współrzędnych i wysokościowy 

k) Warunki techniczne, normy i inne przepisy 

PB II. Dokumentacja fotograficzna 

PB III. Uzgodnienia, pozwolenia i opinie 

 a) Informacja ZDiTM z dn. 04.05.2017 r., że w rejonie mostu nie posiada sieci technicznych 

ani urządzeń należących do Zarządu, 

b) Informacja PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecie z dn. 04.05.2017 r., że w 

ul. J. Słowackiego ułożony jest czynny gazociąg, 

c) Oświadczenie Urzędu Miasta Szczecin z dn. 08.05.2017 r. o posiadaniu tytułu prawnego do 

korzystania z zabytku, 

d) Decyzja WUOZ w Szczecinie z dn. 08.05.2017 r. o wpisie do rejestru zabytków Parku 

Kasprowicza w Szczecinie, 

e) Informacja Enea Operator z dn. 08.05,2017 r., że nie posiada infrastruktury 

elektroenergetycznej na moście nad Jeziorem Rusałka, 

f) Informacja Orange Polska S.A. z dn. 18.05.2017 r., że w obrębie opracowania brak jest 

kolizji z infrastrukturą Orange Polska, 

g) Informacja ZWiK  z dn. 18.05.2017 r., że w rejonie objętym opracowaniem znajduje się 

kanał ogólnospławny DN 1900/1800 cegła, 

h) Informacja o przebiegu sieci oświetleniowej przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z 

dn.17.05.2017 r. 

i) Informacja Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie w sprawie studni w rejonie mostu nad 

Jeziorem Rusałka z dn. 12.06.2017 r. 

j) Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie  z dn. 30.06.2017 r. 

k) Informacja RDOŚ w Szczecinie o formach ochrony przyrody z dn. 04.07.2017 r. 

l) Informacja ZWiK w sprawie studni w rejonie mostu nad jeziorem Rusałka w Szczecinie z dn. 

07.07.2017 r. 

m) Zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 

Szczecinie z dn. 18.08.2017 r. 

n) Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Przy Prezydencie Miasta 

Szczecin z dn. 07.09.2017 r. 

o) Decyzja Nr 1464/2017 oraz nr 842/2018 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dn. 06 września 2017 r. 

p) Książka mostowa (Brückenbuch) z 1936 roku 

q) Wypisy z rejestru gruntów 

PB IV. Informacja BIOZ 

PB V. Rysunki 

 a) Plan orientacyjny 

b) Projekt zagospodarowania terenu 

c) Widok z góry 

d) Elewacje mostu 

e) Przekroje 

f) Balustrady 

g) Przeguby sklepienia 

h) Wizualizacja mostu 

i) Inwentaryzacja - widok z góry 

j) Inwentaryzacja - elewacje mostu 

k) Inwentaryzacja - przekroje 

 

b) Projekt Wykonawczy – zakres opracowania – remontu mostu, zawierający: 
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PW I. Opis techniczny 

 a) Przedmiot i zakres opracowania 

b) Podstawa opracowania 

c) Charakterystyka istniejącej zabudowy terenu i układu komunikacyjnego 

d) Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego 

e) Opis istniejącego mostu 

f) Opis remontu mostu 

g) Uwarunkowania ochrony środowiska i ochrony zabytków 

h) Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 

i) Organizacja ruchu pieszego podczas remontu mostu 

j) Organizacja robót budowlanych 

k) Układ współrzędnych i wysokościowy 

l) Warunki techniczne, normy i inne przepisy 

PW II. Dokumentacja fotograficzna 

PW III. Uzgodnienia, pozwolenia i opinie 

 a) Informacja ZDiTM z dn. 04.05.2017 r., że w rejonie mostu nie posiada sieci technicznych 

ani urządzeń należących do Zarządu, 

b) Informacja PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecie z dn. 04.05.2017 r., że w 

ul. J. Słowackiego ułożony jest czynny gazociąg, 

c) Oświadczenie Urzędu Miasta Szczecin z dn. 08.05.2017 r. o posiadaniu tytułu prawnego do 

korzystania z zabytku, 

d) Decyzja WUOZ w Szczecinie z dn. 08.05.2017 r. o wpisie do rejestru zabytków Parku 

Kasprowicza w Szczecinie, 

e) Informacja Enea Operator z dn. 08.05,2017 r., że nie posiada infrastruktury 

elektroenergetycznej na moście nad Jeziorem Rusałka, 

f) Informacja Orange Polska S.A. z dn. 18.05.2017 r., że w obrębie opracowania brak jest 

kolizji z infrastrukturą Orange Polska, 

g) Informacja ZWiK  z dn. 18.05.2017 r., że w rejonie objętym opracowaniem znajduje się 

kanał ogólnospławny DN 1900/1800 cegła, 

h) Informacja o przebiegu sieci oświetleniowej przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z 

dn.17.05.2017 r. 

i) Informacja Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie w sprawie studni w rejonie mostu nad 

Jeziorem Rusałka z dn. 12.06.2017 r. 

j) Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie  z dn. 30.06.2017 r. 

k) Informacja RDOŚ w Szczecinie o formach ochrony przyrody z dn. 04.07.2017 r. 

l) Informacja ZWiK w sprawie studni w rejonie mostu nad jeziorem Rusałka w Szczecinie z dn. 

07.07.2017 r. 

m) Zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 

Szczecinie z dn. 18.08.2017 r. 

n) Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Przy Prezydencie Miasta 

Szczecin z dn. 07.09.2017 r. 

o) Decyzja Nr 1464/2017 oraz nr 842/2018 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dn. 06 września 2017 r. 

p) Decyzja Nr 1684/17 Prezydenta Miasta Szczecin – zatwierdzenie projektu budowlanego i 

udzielenia pozwolenia na budowę 

q) Książka mostowa (Brückenbuch) z 1936 roku 

r) Wypisy z rejestru gruntów 

PW IV. Rysunki 

 a) Plan orientacyjny 

b) Projekt zagospodarowania terenu 

c) Widok z góry 

d) Elewacje mostu 

e) Przekroje 

f) Przebudowa przyczółków i gzymsów 
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g) Odwodnienie mostu 

h) Remont balustrad 

i) Przeguby sklepienia 

j) Wizualizacja mostu 

k) Inwentaryzacja - widok z góry 

l) Inwentaryzacja - elewacje mostu 

m) Inwentaryzacja - przekroje 

n) Inwentaryzacja - balustrady 

o) Inwentaryzacja studni 

 

c) Projekt Wykonawczy – zakres opracowania – Zieleń, zawierający: 

PW I. Opis techniczny 

 a) Przedmiot i zakres opracowania 

b) Podstawa opracowania 

c) Charakterystyka istniejącej zabudowy terenu i układu komunikacyjnego 

d) Opis remontu mostu 

e) Uwarunkowania ochrony środowiska i ochrony zabytków 

f) Zieleń 

g) Warunki techniczne, normy i inne przepisy 

PW II. Dokumentacja fotograficzna 

PW III. Rysunki 

 a) Inwentaryzacja zieleni 

b) Projekt gospodarki zielenią. Projekt Ochrony Drzew. 

c) Projekt nasadzeń. 

 

d) Projekt Wykonawczy – zakres opracowania – czasowa organizacja ruchu, zawierająca: 

PW I. Opis techniczny 

 a) Podstawa opracowania i zakres opracowania 

b) Stan istniejący 

c) Projektowany zakres robót 

d) Oznakowanie tymczasowe 

e) Wykaz znaków drogowych 

f) Dokumentacja fotograficzna 

PW II. Uzgodnienia i opinie 

 a) Opinia ZUK 

b) Opinia ZDiTM 

c) Opinia KMP 

d) Zatwierdzenie Prezydenta Miasta Szczecin 

PW III. Rysunki 

 a) Plan orientacyjny 

b) Plan sytuacyjny 

c) Wzory tablic 

e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 

f) przedmiar robót. 

2) Decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.09.2017 r. 

nr 1464/2017 oraz nr 842/2018 z dnia 08.06.2018 r. na przeprowadzenie robót budowlanych na 

terenie zabytkowego parku im. J. Kasprowicza w Szczecinie,  polegających na remoncie mostu nad 

Jeziorem Rusałka zgodnie z zakresem określonym w projekcie budowlanym oraz decyzji pozwalającej 

na usunięcie krzewów będących w kolizji z planowanymi robotami budowlanymi..  

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy na opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji mostu oraz 

założenie i opracowanie książki obiektu budowlanego (lub zamiennie – książki obiektu mostowego) dla 

mostu nad Jeziorem Rusałka obejmuje: 

1) Opracowanie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej 

bez ograniczeń do projektowania - instrukcji eksploatacji i konserwacji mostu, mającej na celu 



str. 5 z 27 

 
opisanie procedur kontrolnych i przeglądów obiektu mostowego przeprowadzanych w celu 

stwierdzenia zagrożeń bezpieczeństwa ich użytkowania, utrzymywania w należytym stanie 

technicznym i estetycznym oraz niedopuszczenia do nadmiernego pogorszenia ich właściwości 

użytkowych i sprawności technicznej. Instrukcja powinna zawierać informacje dotyczące: 

a) przeglądów bieżących; 

b) okresowych kontroli rocznych – przeglądów podstawowych; 

c) okresowych kontroli pięcioletnich – przeglądów rozszerzonych; 

d) przeglądów szczegółowych; 

e) ekspertyz; 

f) użytkowania i konserwacji poszczególnych elementów budowlanych; 

g) wzorów protokołów, wykazów, załączników i raportów dotyczących wszystkich przeglądów. 

Przedmiotowe informacje powinny zostać zredagowane zgodnie z treścią, formą i kolejnością 

według przedstawionego schematu: 

I. Instrukcja przeprowadzania przeglądów obiektu mostowego 

a) Przedmiot instrukcji 

b) Zakres stosowania instrukcji 

c) Częstotliwość przeglądów 

d) Cel przeglądu 

e) Wykonawca przeglądu 

f) Sposób przeprowadzania przeglądu 

g) Dokumentacja przeglądu 

h) Analiza wyników przeglądu i podejmowanie decyzji 

i) Finansowanie przeglądu 

j) Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

Załącznik: 

Wzór: Protokół przeglądów bieżących obiektu mostowego 

II. Instrukcja przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektu mostowego 

a) Przedmiot instrukcji 

b) Zakres stosowania instrukcji 

c) Częstotliwość przeglądów 

d) Cel przeglądu 

e) Wykonawca przeglądu 

f) Sposób przeprowadzania przeglądu 

g) Dokumentacja przeglądu 

h) Sprzęt stosowany w czasie przeglądu 

i) Analiza wyników przeglądu i podejmowanie decyzji 

j) Finansowanie przeglądu 

k) Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

l) Uwagi końcowe 

Załączniki: 

Wzór nr 1: Protokół okresowej kontroli rocznej / pięcioletniej – przeglądu podstawowego / rozszerzonego 

obiektu mostowego 

Wzór nr 2: Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy 

Wzór nr 3: Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej – dokumentacja fotograficzna obiektu 

Wzór nr 4: Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej – dokumentacja fotograficzna 

uszkodzeń 

III. Instrukcja przeprowadzania przeglądów szczegółowych obiektu mostowego 

a) Przedmiot instrukcji 

b) Zakres stosowania instrukcji 

c) Częstotliwość przeglądów 

d) Cel przeglądu 

e) Wykonawca przeglądu 

f) Sposób przeprowadzania przeglądu 

g) Dokumentacja przeglądu 
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h) Sprzęt stosowany w czasie przeglądu 

i) Analiza wyników przeglądu i podejmowanie decyzji 

j) Finansowanie przeglądu 

k) Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

l) Uwagi końcowe 

Załączniki: 

Wzór nr 1: Raport z przeglądu szczegółowego obiektu mostowego 

IV. Ekspertyzy 

V. Instrukcja użytkowania i konserwacji poszczególnych elementów budowlanych 

Na wniosek Wykonawcy treść, forma i kolejność wyżej przedstawionego schematu może być 

dostosowana do specyfiki przedmiotowego obiektu mostowego, za zgodą Zamawiającego. 

2) Założenie i opracowanie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń do projektowania książki obiektu budowlanego (lub zamiennie 

– książki obiektu mostowego) na podstawie: 

a) akty normatywne powszechnie obowiązujące, w tym m.in.: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1134 z dnia 

2003.07.10.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu 

sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, 

obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U.2005.67.583 z dnia 2005.04.25), 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i 

ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005.67.582 z dnia 2005.04.25); 

b) ekspertyzy stanu technicznego mostu łukowego nad Jeziorem Rusałka w Parku im. Jana 

Kasprowicza w Szczecinie wraz z inwentaryzacją i badaniami laboratoryjnymi, które Zamawiający 

udostępni Wykonawcy; 

c) własnej inwentaryzacji i pozyskanych własnym staraniem danych oraz materiałów niezbędnych do 

sporządzenia opracowania wraz z poniesieniem kosztów za ich uzyskanie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 

przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

6. Podczas realizacji robót objętych niniejszą umową prowadzony będzie dziennik budowy. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 3 niniejszej umowy w 

sposób należyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 
 

§ 3 

1. Zamawiającego na terenie budowy reprezentować będzie:  

1) …....................................................................................... – Inspektor nadzoru inwestorskiego 

posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ……………………………………… wydane w dniu …….…….. r.; 

2) …....................................................................................... – Nadzór autorski; 

3) …....................................................................................... – Nadzór przyrodniczy. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego działa w granicach umocowania nadanego przez Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą: 

1) kierownik budowy …………………………………………..………. posiadający uprawnienia budowlane 

nr ……………………………………… wydane w dniu ………….. r.; 

2) kierownik prac konserwatorskich i restauratorskich ……………………………………….……. 

posiadający dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie 

w zawodzie ……………………………………… wydane w dniu ………….. r.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej obecności kadry kierowniczej  

na terenie budowy podczas realizacji prac objętych niniejszą umową. Pod pojęciem kadry kierowniczej 

Zamawiający rozumie kierownika budowy lub kierownik robót mostowych lub kierownika prac 

konserwatorskich i restauratorskich, wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Wykonawca obowiązany jest zapewnić osobistą obecność kierownika budowy co najmniej 5 razy 

w tygodniu na terenie budowy, co powinno być potwierdzane każdorazowo wpisem w dzienniku 

budowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest zapewnić osobistą obecność kierownika prac konserwatorskich 

i restauratorskich co najmniej 3 razy w tygodniu na terenie budowy, co powinno być potwierdzane 

każdorazowo wpisem w dzienniku budowy. 

5. Wykonawca obowiązany jest zapewnić osobistą obecność kierownika robót mostowych co najmniej 5 

razy w tygodniu na terenie budowy, co powinno być potwierdzane każdorazowo wpisem w dzienniku 

budowy. 

6. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy którejkolwiek z osób, o których 

mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio 

kierownika budowy lub kierownika robót. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez Zamawiającego 

będą pełniły powierzone funkcje do dnia zakończenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie 

naliczona kara umowna, o której mowa odpowiednio w §15 ust. 1 pkt 4 i 5. 

7. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 

niniejszego paragrafu, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z 

ustawą - Prawo budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej, lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz która przez 

co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 

8. Wykonawca zapewni kierowanie pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, 

prowadzonymi przy zabytku będącym parkiem wpisanym do rejestru przez osobę, o której mowa w ust. 

1 pkt 2 niniejszego paragrafu, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, 

których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym 

zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru 

jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach 

konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych 

do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury. 

9. Zmiana kierownika budowy, kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich, wymienionych w ust. 1 

niniejszego paragrafu następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. 

Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają 

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowana przez 

Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego 

paragrafu. 

10. Jeżeli Wykonawca uzyskał punkty we wskazanym w SIWZ kryterium „Doświadczenie kierownika 

budowy”, zmiana kierownika budowy możliwa jest w przypadku zastąpienia kierownika budowy osobą, 

która spełnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”, 

za które Wykonawca otrzymał punkty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z 

kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”. 

11. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b niniejszej 

umowy, związane z robotami konstrukcyjno – budowlanymi,  jeżeli wykonywanie tych czynności polega 

na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). 

12. Obowiązek określony w ust. 11 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców. W każdej 

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące 

Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności 

wskazane w ust. 11 niniejszego paragrafu.  

13. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia przekazania terenu budowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, 

które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiającemu w 
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ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w 

wykazie nie wymaga aneksu do umowy.  

14. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę i dokonywania jego oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

15. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dowody 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 15 

niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni. 

16. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w  terminie, o którym mowa 

w ust. 14 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 

2018.05.24). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

17. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna dowodów 

określonych w ust. 17 niniejszego paragrafu. 

18. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w ust. 17 niniejszego paragrafu, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób, o których mowa ust.12 niniejszego paragrafu. 

19. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

III. Roboty budowlane 
 

§ 5 

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy określony w §1 ust. 2 pkt 1 niniejszego umowy obejmuje między 

innymi: 

1) roboty konstrukcyjno-budowlane, takie jak: 

a) roboty budowlane polegające na rozbiórce, t.j.: 

- wykonanie rozbiórki studni (mnichów) betonowych wraz z wykonaniem i demontażem 

rusztowań, transportem i utylizacją gruzu; 
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- wykonanie rozbiórki gzymsów, wsporników pod gzymsami i ścian żwirowych na przyczółkach 

wraz z wykonaniem i demontażem rusztowań, transportem i utylizacją gruzu; 

- wykonanie rozbiórki betonowej monolitycznej nawierzchni chodników na przęśle mostu z 

transportem i utylizacją gruzu; 

- wykonanie rozbiórki betonowej monolitycznej nawierzchni chodników poza przęsłem mostu, 

schodów i podestów z transportem i utylizacją gruzu; 

- wykonanie demontażu balustrady stalowej, zabytkowej, nitowanej ze stali kutej; 

b) roboty budowlane polegające na remoncie, t.j.: 

- wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń przy przyczółkach mostu; 

- wykonanie naprawy ścian żwirowych na przyczółkach betonem klasy C20/25; 

- wiercenie otworów i osadzenie kotew stalowych o średnicy 16 mm i długości 600 mm; 

- wykonanie i montaż zbrojenia; 

- wykonanie naprawy powierzchni przyczółków zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie na 

głębokość śr. 15 mm; 

- wykonanie naprawy powierzchni gazonów i podestu zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie 

na głębokość śr. 15 mm; 

- wykonanie naprawy powierzchni przyczółków zaprawami betonowymi nakładanymi ręcznie - 

ubytki o głębokości powyżej 3 cm; 

- wykonanie naprawy powierzchni gazonów zaprawami betonowymi nakładanymi ręcznie - ubytki 

o głębokości powyżej 3 cm; 

- wytworzenie iniektu i iniekcja średniociśnieniowa rys lub pęknięć przyczółków od 0,8 do 8,0 

MPa; 

- oczyszczenie i wykonanie naprawy ubytków w ścianach gazonów murowanych z kamienia z 

uzupełnieniem brakujących kamieni i spoinowania; 

- wykonanie naprawy powierzchni betonu przęsła zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie na 

głębokość śr. 10 mm wraz z wykonaniem i demontażem rusztowań (obejmującej powierzchnie 

sklepienia od spodu, sklepienia od góry, słupów, płyty pomostu od spodu, powierzchnie 

pionowe sklepień, powierzchnie pionowe płyty pomostu); 

- wykonanie groszkowania powierzchni; 

- wykonanie naprawy powierzchni betonu przęsła mieszankami betonowymi - ubytki głębsze od 3 

cm; 

- wytworzenie iniektu i iniekcja średniociśnieniowa rys lub pęknięć przęsła od 0,8 do 8,0 MPa; 

- wykonanie naprawy łożysk stalowych wałkowych - przegubów ze stalowa o nośności do 300 

kN, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne; 

- wykonanie wymiany wypełnień dylatacji w nawierzchni i gzymsach z masy trwale plastycznej o 

szerokości szczeliny do 10 mm na głębokość 30 cm; 

- wykonanie wpustów liniowych; 

- montaż sączków odwodnienia izolacji w rozstawie co 3 m; 

- montaż drenów z elementów prefabrykowanych; 

- wykonanie instalacji odprowadzającej ścieki "rzygaczy" z rur stalowych ocynkowanych DN 150 

mm wraz z ich zamocowaniem rur płaskownikami stalowymi kutymi zgodnie z projektem; 

- wykonanie instalacji odprowadzającej ścieki z sączków rynnami o średnicy 70 mm z 

ocynkowanej blachy i rurami spustowymi o średnicy 50 mm; 

- wykonanie wymiany izolacji powłokowej bitumicznej układanej "na zimno" na powierzchni styku 

konstrukcji przyczółka z zasypką i gruntem; 

- wykonanie wymiany izolacji powłokowej bitumicznej układanej "na zimno" na powierzchniach 

wewnątrz gazonów; 

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na powierzchni płyty pomostu -1 x papa; 

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni zaizolowanej - z betonu C20/25 o grub. warstwy 7 cm; 

- montaż zbrojenia - siatki d=8 mm o oczkach 10 x10 cm; 

- wykonanie gzymsów i konsoli pod gzymsami "na mokro" z betonu klasy C 30/37; 

- montaż zbrojenia gzymsów i konsoli pod gzymsami ze stali klasy A-IIIN; 

- wiercenie otworów o głębokości do 600 mm i osadzenie kotew stalowych o średnicy 16 mm; 

- ułożenie ścieku przykrawężnikowego z prefabrykowanych elementów kamiennych na podlewce 

z zapraw niskoskurczowych; 
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- ułożenie nawierzchni na moście z płyt granitowych na kleju mrozoodpornym; 

- wykonanie naprawy balustrady stalowej, zabytkowej ze stali kutej z połączeniami nitowanymi, z 

wymianą uszkodzony fragmentów i połączeń nitowanych; 

- wykonanie renowacji całkowitej balustrad i dźwigarów pod płytą pomostu systemem R 2, 

farbami epoksydowymi po oczyszczeniu powierzchni do stopnia nie gorszego niż Sa 2, St 3, 

Wa2 i SB2 

- naprawa kasetonów, gzymsów i innych detali architektonicznych na elewacjach mostu; 

- wykonanie odwodnienia od strony nasypu zasypki przyczółka z użyciem folii kubełkowej; 

- ułożenie rur drenażowych na fundamentach przyczółków i w gazonach oraz zasypki drenującej; 

- wykonanie zasypki przyczółków - zasypanie przestrzeni za ścianami gruntem nasypowym 

przepuszczalnym; 

- wykonanie materacy gabionowych o grubości 16 cm z ułożeniem na warstwie geotkaniny; 

- wykonanie palisady z palików drewnianych d=8 cm z doszczelnieniem geowłóknina; 

- wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic syntetycznych o grub. 5 mm w kolorze 

granitu; 

- wykonanie impregnacji (hydrofobizacji) powierzchni słupów od strony frontowej; 

- wykonanie impregnacji (hydrofobizacji) powierzchni licówki z kamienia na powierzchniach 

gabionów; 

- wykonanie zabezpieczenia pow. betonowych sklepienia, pomostu, słupów i przyczółków 

powłoką barwną o grub. 0,3<d<1 mm - dyspersjami polimerowymi; 

- wykonanie zabezpieczenia pow. betonowych gazonów powłoką barwną o grub. 0,3<d<1 mm - 

dyspersjami polimerowymi; 

- wykonanie zabezpieczenia wszystkich powierzchni sklepienia, pomostu, słupów i przyczółków 

przed graffiti - zabezpieczenie trwałe transparentne; 

- wykonanie zabezpieczenia wszystkich powierzchni gazonów przed graffiti - zabezpieczenie 

trwałe transparentne; 

Przez pojęcie „roboty konstrukcyjno-budowlane” należy rozumieć „roboty budowlane” zgodne 

z definicją o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 

t.j.). 

2) prace przygotowawcze, wykończeniowe i pomiarowe, takie jak: 

a) zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych; 

b) wykonanie oraz rozebranie oznakowania pionowego i ogrodzeń na czas robót zgodnie z projektem 

czasowej organizacji ruchu; 

c) usunięcie ziemi i krzewów z gazonów; 

d) wypełnienie gazonów ziemią urodzajną; 

e) sadzenie krzewów w gazonach gat. suchodrzew chiński; 

f) osadzenie w konstrukcji mostu punktów pomiarowych; 

g) wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego – mostu; 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia Zamawiającemu: 

a) w terminie 14 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo-

finansowo-terminowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego (harmonogram rzeczowo-

finansowo-terminowy powinien zawierać planowaną kolejność robót, terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych elementów robót budowlanych i ich wartości – opisane i wyliczone w 

kosztorysie ofertowym). Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy 

może być aktualizowany, za zgodą Zamawiającego; 

b) w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy, kosztorysu ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 3 do umowy; 

c) w dniu przekazania terenu budowy: 

- w odniesieniu do kierownika budowy – oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika 

budowy w dwóch egzemplarzach; 

- w odniesieniu do kierownika budowy – poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzający 

wpis kierownika budowy na listę członków tej izby oraz potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem kopii uprawnień budowlanych dla tej osoby; 
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- w odniesieniu do kierownika budowy – poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

świadectw, w tym dotyczących odbytych praktyk zawodowych, oraz innych dokumentów 

zaświadczających udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, lub zatrudnienie 

przy tych robotach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te roboty 

były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy 

obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury, obejmujących 

łącznie okres 18 miesięcy, lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów 

zabytków; 

- w odniesieniu do kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich – poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich, których program obejmował zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające 

nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich, 

prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju 

zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru; 

- w odniesieniu do kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich – poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii świadectw, w tym dotyczących odbytych praktyk zawodowych, 

oraz innych dokumentów zaświadczających udział w pracach konserwatorskich, pracach 

restauratorskich  prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo 

innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, lub zatrudnienie przy tych pracach 

wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace były wykonywane, 

albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na 

stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury, obejmujących łącznie okres 9 

miesięcy (liczonych od rozpoczęcia studiów drugiego stopnia lub od zaliczenia szóstego 

semestru jednolitych studiów magisterskich), lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich 

konserwatorów zabytków; doświadczenie zawodowe, może być nabyte poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z 

kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.0.2187 t.j. z późn. zm.); 

- w odniesieniu do kierownika robót mostowych – poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

potwierdzający wpis kierownika robót mostowych na listę członków tej izby oraz potwierdzonych 

za zgodność z oryginałem kopii uprawnień budowlanych dla tej osoby; 

2) przeprowadzenia robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia i robót 

porządkowych; 

3) organizacji zaplecza budowy dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów 

niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztów dostawy wody, energii 

elektrycznej, odprowadzenia nieczystości); 

4) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

5) uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jeżeli zajdzie taka 

konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych; 

6) wprowadzenia oznakowania w pasie drogowym drogi publicznej zgodnie z zatwierdzonym projektem 

czasowej organizacji ruchu; 

7) uzyskania stosownych zezwoleń na wjazd pojazdów jeżeli zajdzie taka potrzeba w przypadku dróg 

dojazdowych do budowy gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o masie większej niż 3,5 tony, 

bądź całkowity zakaz wjazdu pojazdów; 

8) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, lub uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego, bądź uzyskania w 

drodze decyzji oceny wodnoprawnej jeżeli realizacja inwestycji będzie tego wymagała wraz z 

poniesieniem kosztów za ich uzyskanie; 

9) uzyskania wszelkich warunków, uzgodnień, opinii niezbędnych do obniżenia poziomu wody w 

Jeziorze Rusałka, przez otwarcie zastawek na istniejących budowlach piętrzących na czas odkopania 

i remontu fundamentów wraz z poniesieniem kosztów za ich uzyskanie; 

10) uzyskania wszelkich warunków, uzgodnień, zezwoleń, opinii niezbędnych do należytego wykonania 

przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztów za ich uzyskanie; 
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11) uzyskania decyzji na usunięcie drzew i krzewów jeżeli realizacja inwestycji będzie tego wymagała 

wraz z poniesieniem kosztów za ich uzyskanie; 

12) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem 

przeciwpożarowym; 

13) odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, wygrodzenia stref 

niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

14) wykonania wszelkich czynności mających na celu ochronę wszystkich części drzew i krzewów  w celu 

zminimalizowania negatywnego wpływu na stan zdrowotny roślin znajdujących się w strefie 

potencjalnego oddziaływania budowy; 

15) zapewnienia oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace na terenie budowy, wskazującym 

firmę, na rzecz której działa dana osoba; 

16) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, na własny koszt;  

17) przedłożenia inspektorowi nadzoru w celu uzyskania jego akceptacji dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów użytych 

do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, przed ich wbudowaniem; 

18) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

19) niezwłocznego zawiadomienia Inspektora Nadzoru o wszelkich zagrożeniach lub nowych 

okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych robót budowlanych w pozwoleniu 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

20) prowadzenia robót stosując przepisy dotyczące ochrony środowiska; 

21) niezwłocznego zawiadomienia Nadzoru przyrodniczego o wszelkich zagrożeniach lub okolicznościach 

ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na 

spełnienie wymogów zapisanych w § 9 ust. 1 uchwały Nr X/287/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 

czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r. Nr 86 poz. 1430) oraz innych aktach prawnych 

powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody; 

22) poniesienia kosztów za zajęcie terenu budowy na czas realizacji robót o ile zajdzie taka konieczność; 

23) protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego; 

24) zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy, ponoszenia 

kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu budowy po 

zakończeniu robót; 

25) sporządzenia dokumentacji fotograficznej rejestrującej stan istniejący terenów przyległych, przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu robót; 

26) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy, warunków bezpieczeństwa pracy i osób, ochrony 

p.poż.; 

27) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

28) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy, 

uwzględniającej m.in. pomiary mające na celu geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w 

terenie (wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych), geodezyjną obsługę 

budowy i montażu obiektów budowlanych, pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektów 

budowlanych oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów 

budowlanych wykonanych w oparciu o osnowę geodezyjną, pomiarową lub realizacyjną; 

29) wykonania na wniosek uczestników procesu budowlanego, oprócz geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, o której 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.), geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, na 

potrzeby przygotowania inwestycji budowlanej, które będą miały na celu: 

a) opracowanie przekrojów istniejących lub projektowanych tras, cieków lub zbiorników; 

b) obliczenie przemieszczeń mas ziemnych; 

c) ustalenie wielkości strzałki zwisu przewodów i prześwitu pod nimi; 

d) szczegółową inwentaryzację obiektów budowlanych planowanych do remontu, obejmującą w 

szczególności: 

- elewacje budowli, 



str. 13 z 27 

 
- rzuty poziome i pionowe pomieszczeń i elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych, 

- rozmieszczenie urządzeń wewnątrz pomieszczeń; 

e) określenie wysokości charakterystycznych punktów obiektów budowlanych oraz terenu. 

30) wykonania robót budowlanych w sposób niezagrażający zniszczeniu, uszkodzeniu bądź 

przemieszczeniu trwale stabilizowanego znaku geodezyjnej osnowy wysokościowej, a w razie 

konieczności jego demontażu na czas remontu mostu Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 

się do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 

2017.11.14), rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 14 lutego 2012 r. w 

sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352 z dnia 2012.03.30) 

oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572 z dnia 2011.12.07); 

31) przeprowadzenia wymaganych prób, pomiarów i sprawdzeń; 

32) ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu przekazania do eksploatacji; 

33) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 19 

kwietnia 2016 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 t.j. z dnia 2018.04.27) oraz ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24). Wykonawca w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych wszystkich odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 

Zamawiającemu sposób gospodarowania  tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu niniejszej umowy; 

34) Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy powiadamia o zakończeniu robót, po potwierdzeniu wpisu 

przez Inspektora Nadzoru Wykonawca bezzwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni 

kalendarzowych zgłasza do Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego wraz z dostarczeniem 

dokumentacji odbiorowej, a w tym: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane; 

b) dokumentację powykonawczą opatrzoną tytułem „Dokumentacja Powykonawcza” z naniesionymi 

zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, zawierającą przebieg robót 

budowlanych wskazanych w pozwoleniu Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną 

wszystkich czynności oraz użytych materiałów; 

c) inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją  geodezyjno - 

kartograficzną (mapa inwentaryzacji powykonawczej w skali 1:500, przedstawiająca położenie i 

kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu, z 

uwidocznionymi w czytelny sposób, poprzez wyróżnienie kolorami, obiektami będącymi elementami 

przedmiotowej inwentaryzacji; mapa winna być opatrzona klauzulą potwierdzającą przyjęcie do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przy sporządzaniu mapy inwentaryzacji 

powykonawczej, należy zaktualizować użytki gruntowe, przekazując Zamawiającemu zgłoszenie 

zmian danych ewidencji gruntów i budynków oraz kopię przekazania zgłoszenia zmian do MODGiK 

w Szczecinie). Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z „Warunkami 

technicznymi założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie miasta Szczecina na rok 2016” - 

w formacie kolorowym w ilości 6 egzemplarzy. Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

powinna być sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 

kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

d) zawiadomienie o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub zamiast 

dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

jeżeli takie będzie wymagane; 

e) protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych; 

f) protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze  STWiOR i obowiązującymi przepisami, 
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g) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje  zgodności,  receptury,  świadectwa jakości i inne 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o ich wbudowaniu na 

zadaniu inwestycyjnym; 

h) oryginał Dziennika Budowy; 

i) instrukcję eksploatacji i konserwacji mostu oraz książkę obiektu budowlanego (lub zamiennie – 

książkę obiektu mostowego) dla mostu nad Jeziorem Rusałka, o których mowa w § 1 ust. 4 

niniejszej umowy; 

j) dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 33 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu. 

Dokumentację powykonawczą oraz instrukcję eksploatacji i konserwacji mostu należy sporządzić w 

ilości 3 egz. w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD. Dokumentacja 

powinna być zapisana w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, 

AutoCAD, przy wykonywaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy 

wykonywaniu projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe – docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe – xlix, rysunki 

techniczne – dwg, dxf, obrazy – bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieć 

zabezpieczenia przed kopiowaniem. 

Książkę obiektu budowlanego (lub zamiennie – książkę obiektu mostowego) należy sporządzić w 

ilości 1 egz. w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD. Dokumentacja 

powinna być zapisana w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, 

AutoCAD, przy wykonywaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy 

wykonywaniu projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe – docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe – xlix, rysunki 

techniczne – dwg, dxf, obrazy – bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieć 

zabezpieczenia przed kopiowaniem. 

Dokumentację, o której mowa w ust. 2 pkt 33 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu należy sporządzić w 

ilości 1 egz. w wersji papierowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w dniu zgłoszenia robót 

budowlanych do odbioru końcowego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na środki trwałe 

wraz z ich charakterystyką i wartością – w celu sporządzenia dokumentów OT. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu 

zgodnego z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz w 

oparciu o pomocnicze przedmiary robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia 

są konieczne do prawidłowego wykonania zadania. 

 

IV. Podwykonawcy 

 

§ 6 

1. Wykonawca może wykonać część przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie 

przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego 

zmian w formie pisemnej zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 

7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o 

podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać w 

szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

objętych umową; 



str. 15 z 27 

 
2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca 

z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego Wykonawcy; wynagrodzenie 

musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe), a ceny 

jednostkowe nie mogą być wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy; 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram robót musi być 

zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 

4) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co terminy 

odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

5) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 

6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 

wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za 

zakres zlecony Podwykonawcy); 

7) termin gwarancji i rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi wskazany w 

niniejszej umowie w § 12; 

8) obowiązek, o którym mowa w § 4 ust. 13 niniejszej umowy. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może zawierać 

postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru 

robót przez Zamawiającego; 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Podwykonawcę lud dalszego Podwykonawcę w formie zatrzymania lub 

potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 

umowy o podwykonawstwo.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

8. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia określone w 

ust. 4 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień określonych w ust. 5 

niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Postanowienia ust. 2 – 8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

10. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawców. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, 

uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, zaniechaniami, 

uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 
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12. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na 

teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić 

Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej (dopuszcza się 

zgłoszenie w formie wiadomości e-mail). Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić 

Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi 

postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na których nie 

wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację 

postanowień umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci 

na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych. 

 

 

V. Prawa i obowiązki stron umowy 

 

§ 7 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SIWZ do obowiązków Zamawiającego 

należy: 

1) dostarczenie Wykonawcy dokumentów określonych w § 1 ust. 3 oraz § 1 ust. 4 pkt 2 lit. b niniejszej 

umowy; 

2) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu sprawnej realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy; 

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania 

umowy; 

4) zgłoszenie uwag w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę 

Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 34 oraz § 5 ust. 3 niniejszej umowy i 

wyznaczenie kolejnego terminu przedłożenia ww. dokumentacji po jej uzupełnieniach lub 

poprawkach; 

5) dokonanie odbioru końcowego robót potwierdzonego protokołem odbioru. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy i SIWZ do obowiązków Wykonawcy należy 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w niniejszej 

umowie; 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opracowaniami, określonymi w 

§ 1 ust. 3 niniejszej umowy, postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz 

zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionych 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

opracowaniami określonymi w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz oświadcza, że nie wnosi do nich uwag i 

uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Jeżeli Zamawiający wniesie do dokumentacji odbiorowej swoje uwagi, Wykonawca uzupełni lub poprawi 

ww. dokumentację w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie dostarczy ją do 

Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu końcowego rozliczenia 

robót dotyczących zakresu przedmiotu umowy oraz końcowego rozliczenia robót Podwykonawców. 

 

VI. Termin wykonania, odbiór częściowy i końcowy  
 

§ 8 
1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do 180 dni kalendarzowych liczonych od dnia 

podpisania niniejszej umowy, przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do siedmiu dni 

od dnia podpisania umowy. 

2. Za podstawę wykonania całości przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje 

się wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy, 

potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 oraz jednoczesne 

złożenie przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy, w 

siedzibie Zamawiającego tj. Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochronie Środowiska Urzędu Miasta 



str. 17 z 27 

 
Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Wykonanie czynności, o których mowa w niniejszym 

ustępie jest możliwe po wykonaniu całości prac przewidzianych w umowie. Strony ustalą termin 

rozpoczęcia odbioru końcowego na dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym ustępie. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenu budowy do dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru i przekazania do użytkowania. 

5. Przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu zawiadomienia do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i nie zgłoszeniu sprzeciwu przez organ nadzoru 

budowlanego. 

 

 

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

§ 9 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na kwotę 

…………………….. łącznie z podatkiem VAT (słownie: ……………………………..) zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i 

obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do terminowego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym 

podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o 

przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być 

podstawową do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.  

2. Załącznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporządzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi 

w SIWZ. 

3. Poza wypadkami wyraźnie określonymi w umowie uznaje się, że: 

1) Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, ale 

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 

2) Wartość umowy określona w ust. 1 niniejszego paragrafu w całości obejmuje wszelkie ryzyko i 

nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek usług, 

materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, 

określone w umowie lub nie, które są niezbędne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy. 

4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadom wysokiego stopnia 

złożoności, rozmiaru  oraz wysokich wymogów przedmiotu umowy i że wartość umowy określona w ust. 1 

niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wykonaniem 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy 

okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa się, że Wykonawca 

upewnił się, że wartość umowy określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest prawidłowa i wystarczająca 

na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania przedmiotu umowy i że 

Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tego tytułu.  

 
VIII. Warunki płatności 

 
§ 10 

1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe, za elementy robót wykonane zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowo-terminowym oraz płatność końcową, po wykonaniu całości prac objętych umową.  

2. Faktury przejściowe wystawiane będą przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym 

pierwsza faktura przejściowa zostanie wystawiona nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego 

miesiąca kalendarzowego, w którym realizowana będzie umowa. Faktury przejściowe wystawiane będą 

każdorazowo na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, obejmującego roboty wykonane w 

danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym. Wartość 

każdej faktury przejściowej nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

elementy robót wykonane w danym okresie rozliczeniowym.  



str. 18 z 27 

 
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego 

protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie całości przedmiotu umowy. Wartość faktury 

końcowej nie może być niższa niż 20 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że protokoły częściowego odbioru robót, o 

których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, stanowić będą jedynie potwierdzenie faktu wykonania 

określonego zakresu robót. Przedmiotowe protokoły nie stanowią poświadczenia odbioru danej części 

robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części zobowiązań Wykonawcy, w związku z czym ich zatwierdzenie 

przez Zamawiającego nie pozbawia go uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych 

przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego. Końcowy odbiór robót będzie obejmował 

także prace odebrane na podstawie protokołów częściowego odbioru robót. 

5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac 

Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia jednostronnego 

protokołu.  

6. Z czynności odbiorów robót częściowych i odbioru końcowego spisane będą odpowiednio protokoły 

odbioru robót częściowych i protokół odbioru końcowego, zawierające wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbiorów.  

7. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktur przejściowych i faktury końcowej 

Wykonawca ma obowiązek załączyć: 

1) protokoły odbioru robót budowlanych, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót 

budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez 

Zamawiającego, oraz 

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na 

rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, lub 

4) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych 

wynikających z podpisanych z Wykonawcą/Podwykonawcą umów, złożone wg wzorów stanowiących 

załączniki nr 2a i 2b do niniejszej Umowy. 

8. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiający, 

wedle swego wyboru, ma prawo: 

1) powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę/Podwykonawcę na 

rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy należnego wynagrodzenia, lub  

2) dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i potrącić 

równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

9. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu 

umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. W przypadku zgodnego oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata wg ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek  należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Termin zgłaszania uwag – 8 

dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 
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14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.    

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. W sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy zostanie odliczona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Strony ustalają, iż 

do tej płatności zastosowanie mają przepisy art. 921
1
 i n. Kodeksu cywilnego. 

17. Integralną częścią protokołów odbioru stanowić będą dokumenty świadczące o dopuszczeniu 

zastosowanych materiałów do obrotu stosowania w budownictwie, oświadczenie kierownika budowy o 

zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów 

powstałych po realizacji części robót objętych odbiorem. 

18. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgłosi robót stanowiących przedmiot umowy do 

odbioru, to Zamawiający w celu zapewnienia wykonania umowy - może zlecić dokończenie prac innemu 

Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciążyć Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy. 

19. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego jest możliwe po wykonaniu całości prac przewidzianych w 

umowie.  

20. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub też 

prawo do żądania obniżenia wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

21. Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

22. Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. 

23. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub części – w 

przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po stronie Zamawiającego opóźnienia i 

Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.  

24. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

25. Płatnikiem faktur będzie Gmina Miasto Szczecin. 

26. Każda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON wymaga 

pisemnego informowania Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, 

nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać przelewu 

wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

IX. Rękojmia za wady i gwarancja  

 

§ 12 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, 

jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem …… miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot 

umowy. Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót. 



str. 20 z 27 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji producentów na okres 

odpowiadający udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach oraz 

w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady. 

5. Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od 

dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub e-mailem), na koszt własny. 

8. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub jest szkodą o bardzo 

dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w 

celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

9. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

10. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace 

powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym. 

11. Termin gwarancji na cały przedmiot umowy ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli 

powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 
X. Zabezpieczenie 

 
§ 13 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………………………zł 

(słownie złotych: ………………………………………………) tj. 5% ceny całkowitej brutto, podanej w 

ofercie. 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie ...................................................................... . 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

4. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancję bankową, ubezpieczeniową lub 

poręczenie, winny one być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych gwarancji/poręczeń musi w 

szczególności jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 

określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy, 

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, 

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy 

wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego – Gmina Miasto Szczecin.  

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia, które zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia, które zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

6. W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej 

lub poręczenia - okres ich obowiązywania winien być nie krótszy niż terminy wskazane w ust. 5. W 

przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez 

Strony w taki sposób, że okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie będzie obejmował nowego 

terminu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej do momentu 

podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poręczenia albo nowej gwarancji/poręczenia 

obejmujących ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.  

7. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia.* 
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* Ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 

5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat. 

 
XI. Ubezpieczenie 

 
§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę ubezpieczenia 

budowy/montażu od wszystkich ryzyk – CAR/EAR (sekcja I) dla zadania pn.: „Remont mostu nad 

Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie” z okresem ubezpieczenia na pełny 

okres realizacji robót budowlano-montażowych, spełniającą poniższe warunki: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane 

formalnie przy realizacji niniejszej Umowy. 

2) Okres ubezpieczenia: na pełny okres realizacji robót budowlano-montażowych od daty rozpoczęcia 

robót budowlano – montażowych lub przekazania placu budowy (w zależności od momentu, który 

nastąpi wcześniej) do daty przejęcia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego. 

3) Suma ubezpieczenia dla robót budowlano-montażowych, w tym urządzenia, materiały, robocizna – 

pełna wartość brutto kontraktu. 

4) Zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w 

okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty 

przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyraźnie 

wyłączonych. 

5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

a) szkody powstałe wskutek błędów projektowych, 

b) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montażowym powstałe w okresie 36 miesięcy po 

dokonaniu odbioru inwestycji, 

c) szkody w mieniu istniejącym Zamawiającego, jeżeli szkody te zostały spowodowane lub powstały w 

wyniku prowadzonych robót kontraktowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy 

CAR. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, 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 pn.: „Remont 

mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie”, powstałe w związku z 

realizacją zadania określonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 

PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe warunki: 

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób objętych 

ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów odpowiedzialności, za 

szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone 

korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem 

ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa. 

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego – limit do 

wysokości sumy gwarancyjnej, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone 

pracownikom Ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 PLN, 

c) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub 

innych czynności w ramach usług wykonywanych przez Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy 

gwarancyjnej, 

d) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe 

z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej. 

3. Udziały własne, franszyzy i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym 

z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 

udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty 

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 
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5. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca najpóźniej w 

dniu podpisania Umowy przedłoży polisę ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk – 

CAR/EAR (sekcja I) oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem 

realizowanej Umowy, obejmujące okres realizowanej inwestycji z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego 

paragrafu, wraz z potwierdzeniem opłaty wymagalnych składek ubezpieczeniowych. 

6. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji 

inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia 

przedłożyć Zamawiającemu, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres. Na każde 

żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych 

składek ubezpieczeniowych. 

7. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-6 niniejszego paragrafu 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 

uprawniony będzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.  

 

XII. Kary umowne 
 

§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu wskazanego w § 8 ust. 1, w wysokości ……. zł za każdy dzień opóźnienia 

w realizacji przedmiotu umowy;  

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady, za każdą wadę lub usterkę w wysokości 200 

złotych za każdy dzień opóźnienia, 

3) za każdą nieobecność kierownika budowy poniżej ilości wskazanej w § 4 ust. 3 w wysokości 1500 zł 

za każdy taki przypadek,  

4) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w wysokości 

9 000 zł; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za każdy rozpoczęty 

miesiąc pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę ustanowioną samodzielnie przez 

Zamawiającego, 

5) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika prac konserwatorskich 

i restauratorskich w wysokości 6 000 zł; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie 

naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika robót przez osobę ustanowioną 

samodzielnie przez Zamawiającego,  

6) za wykonanie przedmiotu w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji technicznej bez zgody 

Zamawiającego w wysokości 5 000 zł, za każdy taki przypadek. 

7) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,  

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w kwocie stanowiącej równowartość 5% 

wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy przypadek, 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia 

przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy przypadek,  

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w kwocie 

stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za 

każde zdarzenie, 

11) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w 

umowie o podwykonawstwo, za każdy taki przypadek, 

12) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który został wprowadzony bez zawiadomienia 

Zamawiającego zgodnie z zapisami § 6 ust. 12, w wysokości 5000,00 zł, za każde takie zdarzenie,  

13) za brak identyfikatora, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 15 w wysokości 100 zł, za każdy taki 

przypadek, 

14) za przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 2 pkt 34 lit. a, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia, 
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15) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 11 czynności, w wysokości 1500 zł za 

każdy stwierdzony przypadek, (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę), 

16) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 13 lub 

jego aktualizacji, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,  

17) w przypadku opóźnienia w przekazaniu, żądanych przez Zamawiającego, dowodów zatrudnienia na 

umowę o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 11 czynności, w wysokości 500 zł za każdy 

dzień opóźnienia. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,  

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.  

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym 

odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie 

wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. 

7. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę Gmina Miasto Szczecin uprawniona jest do skompensowania z należnym Wykonawcy 

wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze  wymagalna. Do kompensaty 

dochodzi poprzez złożenie przez Gminę Miasto Szczecin Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu 

kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Gminy Miasto Szczecin. 

Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty. 

 
XIII. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy 

 
§ 16 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczności, 

o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu okoliczności, o których 

mowa w art. 145a ustawy pzp. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w następujących sytuacjach:  

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub robót 

budowlanych, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 

2) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac 

projektowych lub robót budowlanych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu 

umowy; 

3) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac projektowych lub robót budowlanych dłużej niż 7 

dni; 

4) gdy Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego; 

5) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał  realizacji  prac projektowych lub robót 

budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie; 

6) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 10 niniejszej 

umowy; 

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w 

którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, 
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Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Zarówno rozwiązanie umowy jak i odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac 

projektowych lub robót budowlanych w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy lub 

odstąpienia od umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój 

koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, o ile odstąpienie 

od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nastąpiło z powodu okoliczności za które 

Wykonawca nie odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urządzenia 

zaplecza budowy. 

 
XIV. Prawa autorskie 

 
§ 17 

1. Jeżeli w wyniku wykonania usług objętych niniejszą umową powstanie utwór (utwory) w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze 

zm. ), będą miały do nich zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy, całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo wykonywania 

zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części 

dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb 

Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego 

przez osoby trzecie, a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie 

Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa 

do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.  

3. Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, opracowań, 

dzieł - stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności: 

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części, 

2) prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w całości 

lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym: 

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką i 

utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty 

CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia 

elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, 

b) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna, 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c 

niniejszego punktu – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie 

utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych; 

3) zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie 

dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach 
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eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz 

wymienionych w pkt. 2 niniejszego ustępu, 

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie 

dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, 

na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2 i 3 niniejszego ustępu. 

4. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w ramach 

realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do 

Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje wszelkie 

koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.  

6. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania utworu. Wraz z przekazaniem danego 

utworu, Wykonawca zobowiązuje się przekazać umowy na podstawie których nabył autorskie prawa 

majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres 

przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej 

umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu gwarancji i 

rękojmi. 

 
XV. Zmiana umowy  

 
§ 18 

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

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

zmianie wynagrodzenia, zmianie sposobu spełnienia świadczenia oraz zmianie osób sprawujących 

samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie złożonym przez Wykonawcę. 

3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.  

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej 

umowy  będzie możliwa w sytuacjach: 

1) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca 

nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających wykonać w terminie 

przedmiot niniejszej umowy;  

2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ 

na realizację przedmiotu niniejszej umowy;  

3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych 

lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy i procesem uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

4) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ na 

przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

5) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

6) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, 

wprowadzenia badań archeologicznych itp.; 

7) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym 

klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów – 

pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę 

okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor 

Nadzoru; 

8) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji np.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, 

elementów, które mają wpływ na roboty budowlane; 

9) wystąpi brak możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na okresy rozrodcze/lęgowe 

zwierząt i okresy wegetacyjne roślin; 
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10) wystąpi konieczność udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, które 

będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  

1) ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT; 

2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego nie można było 

przewidzieć na etapie wykonania dokumentacji projektowej, bez którego wykonanie przedmiotu 

umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 

3) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

4) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, 

których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, konieczność uwzględnienia wpływu 

innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku 

Wykonawca wykona wycenę ww. robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, 

przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w publikacji dostępnych na 

rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob  aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu: 

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego, 

b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według 

średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na 

podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, 

ofert handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie 

Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

6. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 4, 5 i 10 niniejszego paragrafu jest protokół 

konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 

7. Zmiana polegająca na zmianie Kierownika Budowy wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, 

następować może zgodnie z § 4 ust. 10 i 11 niniejszej umowy. 

8. Zmiana polegająca na zmianie Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich wymienionego 

w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy następować może zgodnie z § 4 ust. 10 niniejszej umowy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z  Podwykonawcy, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

10. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia:  

1) zmiany technologiczne,  techniczne ,materiałowe w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 

a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych  lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność 

materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji) 

Wskazane zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy 

do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian 

wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych zmian może 

być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

11. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca o zmiany umowy 

wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 
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2) uzasadnienie zmiany; 

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowo i termin wykonania umowy. 

12. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 
XVI. Postanowienia końcowe 

 
§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Szczecinie.  

3. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym robót 

i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody 

na aktualizację harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wykonawca niezwłocznie 

dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja 

harmonogramu nie wymaga aneksu. Aktualizacja, o której mowa w niniejszym ustępie, nie dotyczy 

zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, 

Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub  

2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek 

do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.  

6. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on zobowiązany 

do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na ostatni podany mu 

adres Wykonawcy uważana jest za doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona 

nadawcy.  

7. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

do wyrażenia takiej zgody. 

8. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa oraz STWiOR. 

10. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie określonych w ww. 

ustawie. 

11. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

Załączniki do umowy: 

- Załącznik nr 1 – Kopia oferty Wykonawcy 

- Załącznik nr 2a i 2b – Wzór oświadczenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

- Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 



 

 

 

załącznik nr 2a do umowy 

 
Data……………….., Miejscowość…………………   

 
 

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ 
 
Ja (My), niżej podpisany (ni) 

..................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
............................................................................................................................................................. 

(pełna nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 
 
............................................................................................................................................................. 
 
1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca  
 
…………………………………………………………………………..……………………………………… 
     (pełna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy) 
 
dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia za realizację prac 
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/umów podwykonawczych (nr/z dnia)  
 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
 
za wykonane, w ramach inwestycji pn. „....................................”, w terminie od dnia 
…………………… do dnia ………………………, roboty budowlane/dostawy/usługi, których 
przedmiot stanowiło …………………………………………………………………………………, 
   
i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:  
 

1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca  
z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie od 
dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru  
z dnia………………………. 
 

2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca  
z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie od 
dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru  
z dnia………………………. 

 

3) ….  
 

2. Oświadczam, iż kwoty wskazane w pkt 1 – […..] wynoszą razem […………….. zł] i stanowią 
całość wynagrodzenia przysługującego ………………… (nazwa Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy) z tytułu wykonywania prac podwykonawczych (robót 
budowlanych/dostaw/usług) realizowanych w ramach ww. inwestycji. 
 

3. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia za realizację umów wykazanych powyżej  
nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.  



 

 

 

 
 

4. Wszystkie roboty/dostawy/usługi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami 
własnymi/przy udziale dalszych podwykonawców, tj.: 
[………………………………]  
[………………………………]  

  

5. Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. „....................................”, nie 
wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą dalszych podwykonawców) żadnych prac 
podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie umów, o których mowa 
powyżej. 
 

 
 
 
 ………………………………………………………… 

      (Podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
      do występowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego 

      podwykonawcy) 
 
 



 

 

 

załącznik nr 2b do umowy 
 
Data……………….., Miejscowość…………………   

 
 

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI PRZEJŚCIOWEJ 
Ja (My), niżej podpisany (ni) 

..................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
............................................................................................................................................................. 

(pełna nazwa Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 
 
............................................................................................................................................................. 
 
1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca  
 
…………………………………………………………………………..……………………………………… 
      (Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy) 
 
dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia z tytułu realizowanych, w ramach 
inwestycji pn. „…………………………..”, od dnia ……………. do dnia ……………..*, robót 
budowlanych/dostaw/usług, na podstawie nw. umowy/umów podwykonawczych (nr/z dnia)  
 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
 
których przedmiot stanowiło: 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
    

 
i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków: 

1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca z 
faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie od 
dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru z 
dnia………………………. 
 

2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca z 
faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie od 
dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru z 
dnia………………………. 

 

3) ….  
 

 
2. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia z tytułu realizowanych na podstawie umów 

wykazanych powyżej, do dnia dzisiejszego, prac podwykonawczych, nie posiadam/y zatem 
żadnych roszczeń.  

 



 

 

 

3. Wszystkie roboty/dostawy/usługi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami 
własnymi/przy udziale dalszych podwykonawców, tj.: 
[………………………………]  
[………………………………]  

  

4. Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. „....................................”, nie 
wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą dalszych podwykonawców) żadnych prac 
podwykonawczych, realizowanych poza zakresem umów, o których mowa powyżej. 
 

 
 
 
 ………………………………………………………… 

      (Podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
      do występowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego 

      podwykonawcy) 
 

 

 

 

 


