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Rozdział 1 
 

FORMULARZ AKTU UMOWY 
 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137. 

 

 

 

 

UMOWA (KONTRAKT) NR: ………………… 
 

Niniejsza Umowa (Kontrakt) zawarta została w Elblągu w dniu ……………….….. pomiędzy:  
PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ W ELBLĄGU, z siedzibą pod adresem: 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 
1, tel.: 055-6290505, fax.:  055-6290510, NIP: 578-24-90-793, REGON: 170711628 reprezentowaną przez: 
1. dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni - Rektor, 
2. mgr Elżbietę Jakiel    - Kwestor, 
 
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………….  
z siedzibą przy ………………………………………………………………….. 
NIP: …………………………………… REGON: ……………………….  
reprezentowaną przez:  
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………  
(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony. 
 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Elblągu”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych     
 
Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty Budowlane, określone jako: „Rozbudowa, nadbudowa i 
przebudowa budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137”, 
zostały wykonane przez Wykonawcę oraz, że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz 
usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 
ZP/TP/2312/20/1499/2021 przeprowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129), 
 

niniejszym ustala się, co następuje: 
 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie (Kontrakcie) będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im 

 w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 
 

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszej Umowy 
(Kontraktu), według następującego pierwszeństwa:  
(a) niniejszy Akt Umowy, 
(b) Warunki Szczególne Kontraktu, 
(c) Warunki Ogólne Kontraktu, 
(d) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
(e) Dokumentacja Projektowa, 
(f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
(g) Oferta z Załącznikami do Oferty, 
(h) Wypełniony Wykaz Cen, 
(i) Inne dokumenty będące częścią Umowy (Kontraktu). 
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty Budowlane oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z 
postanowieniami niniejszej Umowy (Kontraktu). 

 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty Budowlane w Czasie na Ukończenie ustalonym wg Klauzuli 8.2. 

Warunków Szczególnych Umowy (Kontraktu) określonym na dzień ………………………r. 
 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty Budowlane siłami własnymi* / powierzając wskazane poniżej części 

Robót Podwykonawcom w zakresie wskazanym w Ofercie*:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
6. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób 

określony w Umowie (Kontrakcie) w zakresie zamówienia, zapłaci Wykonawcy:  
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa: …………..…………………………………………….……………………..………………... PLN  

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. PLN)  
plus VAT: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. PLN) 
co czyni łącznie kwotę brutto  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. PLN) 
  

lub inną kwotę wynikającą z Umowy (Kontraktu). 
 

7. Zapłata będzie dokonywana w PLN na podstawie prawidłowo wystawionych faktur na konto bankowe 
Wykonawcy:  
Nazwa banku: .................................................................................................................................................  
Pełny nr rachunku bankowego: ………………..................................................................................................... 
Wykonawca  oświadcza, że jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT. 
Płatności wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy wskazanego w ust. 6 będą realizowane wyłącznie na 
rachunek widniejący na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 
dnia 11.03.2004 r.  o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) 

 
8. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
9. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszą Umowę (Kontrakt). Niniejsza Umowa 

(Kontrakt) wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią Podpisano i opatrzono pieczęcią 

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

........................................................................ ........................................................................ 
[podpisy osób upoważnionych] [podpisy osób upoważnionych] 

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

........................................................................ [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami) 
 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami) 
W charakterze 

 

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

 Będąc w pełni upoważnionym przez 

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

[pieczęć Zamawiającego] [pieczęć Wykonawcy] 

  

…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. 
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Rozdział 2 
 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 
 

 

 

Roboty Budowlane będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane w oparciu o WARUNKI 
 

KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
 

Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez 
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - 
 

FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz trzecie wydanie angielsko-polskie 2005, dostępne 
pod adresem: 
 

SIDIR 
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7 
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl. 

 

 

 

Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione 
 

WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
 

Zamawiającego oraz Część II – "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia 
Warunków Ogólnych. 
 

 

 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA 
 

BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i na żądanie 
 

Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania 
 

Kontraktu. 
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Rozdział 3 
 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 

 

 

 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe Klauzule do 
Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące, o ile Warunki Szczególne nie 
stanowią inaczej. 
 

 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul 
przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE 
 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i 
Wykonawcy). 
 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków 
Ogólnych. 

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków 
Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 
 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w 
Warunkach Ogólnych. 
 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 
 

1.1 Definicje 
 

1.1.1 Kontrakt 
 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

1.1.1.1. „Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć 
w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „Umowę” w rozumieniu 
przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) 
oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129) 
z 

 

1.1.1.3 „List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach 
Kontraktu występuje określenie „List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem „Akt 
Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą 
Akt Umowy według klauzuli 1.6. [Akt Umowy]. 

 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 

1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, wypełniony, podpisany i przedłożony 
przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie „Oferta” 
należy je zastąpić określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do „Oferty” w niniejszych 
Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”. 

 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

1.1.1.5 „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych”, włączony do Kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. Ustaw z 2013r. poz. 1129). 

 

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 

1.1.1.8 „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz 
z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Dokumenty 
Ofertowe” należy je zastąpić określeniem „Oferta” i wszelkie odniesienia do „Dokumentów 
Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Oferty”. 

 

Wprowadza się następującą Definicję: 
 

1.1.1.11 „Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień 
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami, zgodnie z prawem obowiązującym 
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
oraz Ustaw: Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Wodne. 
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Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu jej przez Zamawiającego i przez 
Wykonawcę. W szczególności wskazuje się, iż Inżynier Kontraktu nie jest pełnomocnikiem 
Zamawiającego chyba ,że pełnomocnictwo takie zostanie udzielone w formie pisemnej. 

 

1.1.1.12 „Rysunki” oznacza „Dokumentacja Projektowa”. W skład „Dokumentacji Projektowej” wchodzi w 
szczególności: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy w zakresie niezbędnym dla przygotowania 
Dokumentów Postępowania i Dokumentów Kontraktowych oraz dokumentacja projektowa, 
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione sporządzane w trakcie budowy. 

 

1.1.2 Strony i Osoby 
 

1.1.2.2 „Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym 
osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

1.1.2.4 „Inżynier” – równoznaczny z pojęciem Nadzoru Inwestorskiego. 
 

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w 
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 
„koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

 

Klauzulę 1.1.2.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

1.1.2.8 „Podwykonawca” oznacza podmiot, który zawarł Umowę o Podwykonawstwo. Tam, gdzie 
Warunki Kontraktu odnoszą się do „Podwykonawcy” należy je także stosować do „Dalszego 
Podwykonawcy”, z wyłączeniem Klauzuli 4.4. [Podwykonawcy]. 

 

Dodaje się Klauzulę 1.1.2.8.a.: 
 

1.1.2.8.a „Umowa o Podwykonawstwo” oznacza umowę zawartą w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego objętego Kontraktem, zawartą pomiędzy wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem („Podwykonawcą”), a w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane – także między „Podwykonawcą” a „Dalszym Podwykonawcą”. 

 

Dodaje się Klauzulę 1.1.2.11.: 
 

1.1.2.11. „Kierownik Budowy” oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje określone w Ustawie z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 
282, 784) w Rozdziale 2 – Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz sprawujące 
funkcje kierownicze na Terenie Budowy określone w art. 22 – Obowiązki oraz w art. 26 – Prawa. 
Kierownik Budowy może być osobą pełniącą obowiązki Przedstawiciela Wykonawcy, 
wyznaczonego w oparciu o Klauzulę 4.3. [Przedstawiciel Wykonawcy]. 

 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 
 

Dodaje się Klauzule 1.1.3.10.÷1.1.3.17.: 
 

1.1.3.10. „Wada” oznacza: 
 
 

 jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, Dokumentach Wykonawcy, dobrach 
materialnych lub jakimkolwiek ich elemencie, stanowiącym „Przedmiot Umowy”, 
powodujące niemożność używania lub korzystania z Robót zgodnie z przeznaczeniem, lub 

 zmniejszenie wartości Przedmiotu Kontraktu, lub 
 

 obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Kontraktu, lub 
 

 usterki w Przedmiocie Kontraktu. 
 

Za „Wadę” uznaje się również: 
 sytuację, w której Przedmiot Kontraktu nie stanowi własności Wykonawcy, lub 

 
 sytuację, w której Przedmiot Kontraktu obciążony jest prawem lub prawami osób 

trzecich. 
 

1.1.3.11. „Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność 
Przedmiotu Kontraktu do określonego w Kontrakcie użytku ze względu na brak cech 
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umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej 
eksploatacji całości lub części (Odcinka) Robót. 

 

1.1.3.12. „Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna (tj. każda Wada, która nie jest Wadą 
Istotną). 

 

1.1.3.13. „Rękojmia za Wady” oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia Wad Istotnych i Wad 
Nieistotnych w wykonanym Przedmiocie Kontraktu (tj. Robotach lub Odcinkach Robót, 
Dokumentach Wykonawcy, dobrach niematerialnych, itp.), jeżeli Wady te ujawnią się w terminie 
określonym w Załączniku do Formularza Oferty. 

 

1.1.3.14. „Okres Rękojmi” oznacza okres Rękojmi za Wady, ustalony w Załączniku do Formularza Oferty, 
liczony od daty określonej w Świadectwie Przejęcia, z jaką Roboty zostały ukończone zgodnie z 
Kontraktem na mocy Rozdziału 10 [Przejęcie przez Zamawiającego]. 

 

1.1.3.15. „Gwarancja” oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia Wad w Dokumentach Wykonawcy, 
Wad fizycznych rzeczy (tj. elementów Robót lub Odcinków Robót, a także urządzeń i 
wyposażenia), Wad w dobrach niematerialnych dostarczonych wraz z Robotami, urządzeniami, 
wyposażeniem lub samodzielnie, lub do dostarczenia Dokumentów Wykonawcy i rzeczy lub dóbr 
wolnych od Wad, jeżeli Wady te ujawniają się w ciągu Okresu Gwarancji określonego w 
Załączniku do Formularza Oferty. 

 

Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 
tytułu Rękojmi za Wady, bez względu na odmienne zastrzeżenia w tej kwestii w dokumentach. 

 

1.1.3.16. „Okres Gwarancji” oznacza okres ustalony w Załączniku do Formularza Oferty, liczony od daty 
wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z 
zastrzeżeniami/uwagami o istnieniu Robót zaległych do wykonania – od daty wskazanej w 
Protokole z wykonania robót zaległych. 

 

1.1.3.17. „Dokument gwarancyjny” oznacza dokument wystawiony przez Wykonawcę, potwierdzający 
okres i warunki Gwarancji, podpisany w imieniu Wykonawcy przez wyznaczonego 
Przedstawiciela Wykonawcy. 

 

1.1.4 Pieniądze i płatności 
 

1.1.4.1. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwotę tożsamą z ceną oferty, zatwierdzoną w Akcie 
Umowy za wykonanie i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich Wad. 

 

Klauzulę 1.1.4.10 - skreśla się  
 

Klauzulę 1.1.4.11 - skreśla się  
 

Wprowadza się następujące Definicje: 
 

1.1.4.13 „Protokół Konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla 
wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z zapisów Rozdziału 13 
[Zmiany i korekty]. Załącznikiem do Protokołu Konieczności jest Protokół z Negocjacji. 

 

1.1.4.14 „Protokół z Negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z 
Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o rozdział 13 [Zmiany i 
korekty]. 

 

1.1.6 Inne Definicje 
 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 

1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają 
być wykonywane Roboty Stałe. 

 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo powszechnie obowiązujące w Kraju, jak również akty prawa miejscowego 

obowiązujące na terenie objętym Kontraktem, wydane przez właściwe organy władzy publicznej. 
 

1.1.6.6. „Zabezpieczenie Wykonania” Na końcu definicji dodaje się: „Zabezpieczenie Wykonania” w 
niniejszych Warunkach oznacza „zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z 
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obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych. W każdym miejscu niniejszych Warunków 
Kontraktu zastosowany termin „Zabezpieczenie wykonania” należy zastąpić wyrażeniem 
„Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy”. 

 

Wprowadza się następujące Definicje: 
 

1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) wraz z aktami wykonawczymi  - regulującą działalność 
obejmującą projektowanie, budowę, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
 

1.1.6.11 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 1609). 

 

1.1.6.12. „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy. 

 

1.1.6.13. „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (t.j. z 2018 poz. 963 ze zm.) 

 

1.1.6.14. „Książka Obmiarów” oznacza rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

1.1.6.15 „Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, 
zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. Ustaw z 2013r. poz. 
1129). 

 

1.1.6.16 „Prawo Zamówień Publicznych” lub „PZP” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1129) 

 

1.2 Interpretacja 
 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2: 
 

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie „Koszt plus rozsądny zysk” 
wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu. 

 

1.3 Przepływ informacji 
 

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje się następujący zapis: 
 

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli dotarły do 
Zamawiającego w dniu roboczym w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00. W przypadku dostarczenia 
któregokolwiek z dokumentów po godzinie 15:00, będzie on traktowany jako dostarczony 
następnego dnia roboczego. Jako dzień roboczy rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku 
włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

1.4 Prawo i język 
 

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski. 
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 
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1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 
następująco: 
 

(a) niniejszy Akt Umowy; 
 

(b) Warunki Szczególne Kontraktu; 
 

(c) Warunki Ogólne Kontraktu;  
(d) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

 
(e) Dokumentacja Projektowa 

 
(f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
(g) Oferta z Załącznikami do Oferty  
(h) Wypełniony Wykaz Cen 

 
(i) Inne dokumenty będące częścią Kontraktu. 

 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. 
Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które go 
modyfikują. 
 

1.6 Akt Umowy 
 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 
 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony pod warunkiem, że wymagane 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Kontraktu) zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

 

1.7 Cesje 
 

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść 
wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej z Kontraktu lub jakiejkolwiek jego części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby 
trzecie. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca występuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu, muszą wystąpić w nim jako Strony 
łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 

 

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Kontraktu nie zostanie wyrażona, 
dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności wszystkich 

 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, o których mowa w Klauzuli 4.4. [Podwykonawcy], 
chyba, że Zamawiający postanowi inaczej. Obowiązek przedstawienia dowodu zaspokojenia 
wymagalnych płatności na rzecz wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców nie 
dotyczy sytuacji, gdy wierzytelność przelewana będzie bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy, którego wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu, do wysokości tego wynagrodzenia. 

 
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyrażenia zgody na Cesję zarówno Cedent, jak i 
Cesjonariusz zobowiązani są poinformować pisemnie Zamawiającego (w formie listu poleconego 
za potwierdzeniem odbioru) o ewentualnym wygaśnięciu, odwołaniu, nieważności czy 
rozwiązaniu zawartej umowy przelewu (Cesji). W przypadku braku powiadomienia w zastrzeżonej 
formie żadna ze Stron umowy przelewu (Cesji) nie może się powoływać wobec Zamawiającego na 
powyższe okoliczności. 
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Dodatkowo Zamawiający zastrzega, że wyrażenie zgody na przelew: 
 

(a) nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego poprawności wykonania świadczenia 
Wykonawcy wynikającego z Kontraktu ani potwierdzenia zasadności, wymagalności czy 

 

wysokości wierzytelności, które miałyby podlegać przelewowi (Cesji); poprawność 
świadczenia Wykonawcy zostanie potwierdzona zgodnie z warunkami Kontraktu, jak 
również wierzytelności staną się wymagalne (w określonej wysokości) zgodnie z warunkami 
Kontraktu; 

 

(b) nie może być interpretowane jako zgoda na nałożenie na Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych obowiązków czy zobowiązań, niewynikających z Kontraktu;  

(c) nie wyłącza uprawnień ani obowiązków Zamawiającego wynikających z Kontraktu oraz z 
przepisów powszechnie obowiązujących. 

 
 

Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołanie wyraża zgodę na wejście w prawa (przelew) 
przysługujące Zamawiającemu przez każdy podmiot trzeci, w tym wszelkie wierzytelności pieniężne 
wynikające z Kontraktu dla Zamawiającego lub wszelkie inne prawa w związku z realizacją Kontraktu 
przez Wykonawcę, na każdym etapie jego realizacji, w tym także prawa wynikające z Rękojmi lub 
Gwarancji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przelewie. 

 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
 

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 
 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 
 

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie z 
Klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Dokumentację Projektową oraz 
potwierdzoną kserokopię Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy organ. 

 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z Klauzulą 
4.25 [Dziennik Budowy]. 

 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną 
Dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inżyniera. 

 

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie 
będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego Czasu lub Kosztu. 

 

1.12 Poufne szczegóły 
 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 
 

Wykonawca i jego Personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres 
obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju, 
biorąc pod uwagę status Zamawiającego oraz wymogi przewidziane dla inwestycji dofinansowanych 
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

 

1.13 Przestrzeganie Prawa 
 

W niniejszej klauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany: 
 

Skreśla się podpunkt (a) i zastępuje go następująco: 
 

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane dla 
prawidłowego i terminowego wykonania Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, 
Sprzętu i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane do dyspozycji Wykonawcy przez 
Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu; Wykonawca opracuje wszelką 
wymaganą do tego celu dokumentację, wnioski, podania, itp. oraz poniesie wszelkie opłaty z 
nimi związane; 
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Dodaje się podpunkt (c) o treści: 
 

(c) zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający zadbają o to, aby Kontrakt realizowany był zgodnie z 
wymaganiami Prawa Budowlanego Kraju. 

 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 
 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 
 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 
 

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu prawnego podczas całego okresu 
wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

Dodaje się podpunkty (d), (e) i (f) w następującym brzmieniu: 
 

(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie 
upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna; 

 
(e) Lider zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Partnera Konsorcjum na zmiany mające 

istotny wpływ na realizację Kontraktu, w tym na zawieranie umów z innymi podmiotami, 
biorącymi udział w Robotach;  

(f) osoby te winny być solidarnie odpowiedzialne prawnie za rozliczenia w stosunku do 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

 

Rozdział 2 Zamawiający 
 

2.2. Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
 

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach „na żądanie” dodaje się słowa „i na koszt”. 
 

Rozdział 3 Inżynier 
 

3.1. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
 

Trzeci akapit niniejszej Klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 
 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy 
czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych:  

(a) Klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 
(b) Klauzula 4.24 [Wykopaliska] 
(c) Rozdział 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] 
(d) Klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]  
(e) Klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(f) Klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 
(g) Rozdział 13 [Zmiany i korekty] 
(h) Klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

 

Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców z wypełniania ich obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności w świetle tego 
Kontraktu, ani nie ma uprawnień do rezygnacji lub przyznania jakiejkolwiek części Robót. 

 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 
zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub stanowiący zagrożenie dla Robót lub 
sąsiadującej nieruchomości, może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w 
opinii Inżyniera może być konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania. Wykonawca, 
pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia 
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Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Rozdział 13 [Zmiany i korekty] będzie miał 
zastosowanie. 

 

3.3. Polecenia Inżyniera 
 

Na końcu Klauzuli 3.3. dodaje się tekst: 
 

Wykonawca winien zastosować się do Poleceń Inżyniera w rozsądnym czasie, wskazanym w 
Poleceniu, nie zakłócającym prawidłowej i terminowej realizacji Kontraktu. Jeżeli warunek ten nie 
zostanie spełniony, Roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie wynikające z tego tytułu Koszty 
zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

Rozdział 4 Wykonawca 
 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
 

W niniejszej Klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
 

W pierwszym zdaniu po słowie „Wykonawca” dodaje się słowa „z należytą starannością i pilnością”. 
 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej Klauzuli 4.1: 
 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, 
pominięciu, wadzie lub innej usterce Dokumentacji Projektowej, którą otrzymał zgodnie z klauzulą 
1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów], jaką wykryje podczas analizowania dokumentów 
stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. Stwierdzenie tego faktu nie upoważnia 
Wykonawcy do spowolnienia tempa Robót. 

 

Następujący tekst dodaje się po drugim akapicie w niniejszej Klauzuli 4.1: 
 

Dla wszystkich Materiałów lub Urządzeń przewidzianych do wbudowania wymagana jest uprzednia 
akceptacja Inżyniera i zgoda Zamawiającego. 

 

Następujący zapis dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 4.1: 
 

Niezależnie od obowiązków określonych w Kontrakcie, Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

(i) Uzyskania dodatkowych pozwoleń, w następujących przypadkach i na następujących zasadach: 
 

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w Kraju, od właściwych władz 
swoim staraniem i na swój własny koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami 
sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca będzie musiał uzgodnić z Inżynierem wszelkie terminy 
niezbędne do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach Robót.  

(ii) Będzie przestrzegał wszelkich wymagań wynikających z Zezwoleń: 
Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich wymagań zawartych w pozwoleniach, warunkach, 
uzgodnieniach, porozumieniach odnoszących się do zakresu realizowanych Robót. 

 

(iii) Czynności na Terenie Budowy: 
 

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 
wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego 
pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie 
później niż 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac.  

(iv) Przechowywania jednej kopii Rysunków na Budowie: 
 

Na etapie realizacji Robót Wykonawca będzie przechowywał przez cały Czas na Ukończenie co 
najmniej jedną kopię Dokumentów Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) 
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Budowie. Wspomniana Dokumentacja 
powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera i Zamawiającego oraz dla innych 
osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
przechowywanie i uaktualnianie Dokumentacji przez cały Czas na Ukończenie.  

(v) Zrozumienia Zakresu Prac: 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe zapoznanie się z Dokumentami 
Kontraktowymi (w tym z Dokumentacją Projektową) w celu zrozumienia Zakresu Prac, jak 
również po to, aby być w pełni świadomym warunków Kontraktu i wynikających z nich 
następstw.  

(vi) Zrozumienia Rysunków: 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe zapoznanie się i przestudiowanie Rysunków 
i Specyfikacji Technicznych i dogłębne zrozumienie Robót. Wykonawca zapewni i zrobi 
wszystko, co niezbędne dla odpowiedniego wykonania Robót zgodnie z prawdziwą intencją i 
znaczeniem Rysunków. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących 
interpretacji Rysunków, związanych w szczególności ze zmianami zaistniałymi na etapie 
realizacji Robót, Wykonawca powiadomi niezwłocznie, na piśmie, Inżyniera w celu uzyskania 
niezbędnych wyjaśnień.  

(vii) Sporządzenia dokumentacji Powykonawczej: 
 

Wykonawca poprawi bez zbędnej zwłoki Dokumentację Projektową, w tym Rysunki, w zakresie 
modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą w formie i ilości 6 egz. dla wszystkich Robót, 
zgodnie z obowiązującym Prawem Kraju, nie później niż 7 dni przed przejęciem Robót zgodnie z 
klauzulą 10.1. [Przejęcie Robót i Odcinków]. Ponadto przed przekazaniem Zamawiającemu 
powykonawczej dokumentacji geodezyjno–kartograficznej Wykonawca uzgodni z Inżynierem i 
Zamawiającym jej treść. 

 

4.2 Zabezpieczenie Wykonania 
 

Skreśla się całą treść Klauzuli 4.2 i zastępuje następującym tekstem: 
 

Wykonawca na własny koszt wniósł Zamawiającemu Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
(Kontraktu) przed podpisaniem Kontraktu. 

 

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie 
poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień 
Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji oraz do jej 
wysokości. Wykonawca podpisze dokument gwarancyjny będący załącznikiem do Kontraktu. 
Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do którego żądanie ma zostać 
wniesione, a mianowicie: 

 

(a) nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia, tak jak to opisano powyżej, oraz 
mając na uwadze uprawnienia Zamawiającego wynikające z art. 452 ust 8 i 9 PZP w  tym 
przypadku Zamawiający może zgłosić roszczenie do całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania; 

 
(b) niezapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z Wykonawcą jako należna 

lub ustalonej na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub Rozdziału 20 [Roszczenia, 
spory i arbitraż] w ciągu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu; 

 
(c) nieusunięcia przez Wykonawcę uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania 

Zamawiającego do usunięcia takiego uchybienia, lub  
(d) zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu na mocy  

Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] niezależnie od tego, czy postanowienie o 
rozwiązaniu zostało już wydane. 

 

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie okaże się 
niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wezwaniem 
do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli 
Wykonawca w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub 
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poręczenia, Zamawiający może rozwiązać Kontrakt na mocy Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez 
Zamawiającego]. 

 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: 
 

1) Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia Robót według Klauzuli 10.1. [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

 
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady kwotę wynoszącą 

30% wysokości zabezpieczenia. 
 

3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 
upływie Okresu Rękojmi za Wady. 

 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej Klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: „lub 
Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich 
godzinach pracy”. 
 

4.4 Podwykonawcy 
 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.4: 
 

Skreśla się treść podpunktów (a), (b), (c) i (d) i zastępuje je następującym tekstem: 
 

1) Zamawiający definiuje Umowy o Podwykonawstwo zgodnie z Art. 7 pkt 27 PZP. 
 

2) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
Umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 28 dni od dnia doręczenia  
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, 
Usługi lub Roboty. 

 
3) Wykonawca informuje Zamawiającego o poniższych danych Podwykonawcy i wszelkich ich 

zmianach: 
(a) nazwa  
(b) dane adresowe  
(c) Personel Podwykonawcy zaangażowany w Roboty. 

 
4) Jeżeli w trakcie realizacji Robót Wykonawca chce wprowadzić nowego Podwykonawcę, winien 

na żądanie Zamawiającego przedstawić odnoszące się do niego: 
 

(a) oświadczenie o treści zgodnej z zapisami art 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu 
wobec tego Podwykonawcy lub podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy; 

 
jeżeli Zamawiający, po uzyskaniu opinii Inżyniera, stwierdzi, że wobec nowego 
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest wskazać 
innego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania danej części Robót  
Podwykonawcy; 

 
(b) nowy Podwykonawca wchodzący w miejsce Podwykonawcy, który w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego udostępniał swoje zasoby zgodnie z art. 118 ust. 1 
PZP winien spełniać warunki udziału w tym postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia na Roboty; 

 
5) Wykonawca będzie koordynował i nadzorował prace Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców. 
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6) Zamawiający wymaga od Podwykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę, zgodnie z warunkami 
określonymi w SWZ. 

 

7) Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, jest obowiązany w trakcie realizacji 
niniejszej Umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, przy 
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie Umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej Umowy. Projekt 
Umowy powinien mieć zestawienie ilości Robót i ich wycenę oraz część Dokumentacji 
dotyczącej wykonania Robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 
Podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części Dokumentacji. 

 

8) Umowa (Projekt Umowy) o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zawarta z 
Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

 
(i) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 28 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej  
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Roboty, 

 
(ii) wynagrodzenie Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy liczone łącznie nie może 

przewyższać swą wartością wynagrodzenia Wykonawcy należnej mu od Zamawiającego za 
tę część, Zamawiający dopuszcza wyższą wartość robót podwykonawcy, niż wartość tego 
zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, ale zastrzeżenie odpowiedzialności 
Zamawiającego do wysokości określonej za ten zakres robót w umowie Zamawiającego z 
Wykonawcą 

 
(iii) przedmiotem Umowy o Podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie Robót, które ściśle 

odpowiadają części zamówienia określonego niniejszym Kontraktem, zawartym pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, i które mają być wykonane i odbierane w terminach nie 
późniejszych niż wskazane w niniejszym Kontrakcie,  

(iv) terminy rozliczeń nie mogą być późniejsze niż te, które wynikają z niniejszego Kontraktu, 

 

(v) wykonanie przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z niniejszego Kontraktu zawartego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz standardom 
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

 
(vi) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 

Umowy o Podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 
przedmiotu niniejszej Umowy, 

 

(vii) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją niniejszego Kontraktu. Podwykonawca 
musi również dysponować Personelem i Sprzętem gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części Robót, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi 
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, wykazy Personelu i Sprzętu oraz informacja 
o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w 
celu realizacji przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tego 
Kontraktu, 
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(viii) Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o Podwykonawstwo, 

 
(ix) winien znajdować się obowiązek informowania na piśmie Zamawiającego i Wykonawcy o 

powstaniu zaległości w wypłacie wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia powstania 
zaległości, 

 
(x) winien znajdować się obowiązek przedkładania przez Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców oświadczeń o braku zaległości w zakresie wynagrodzenia, 
 

(xi) Umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 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; uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania niniejszego 
Kontraktu, 

 
(xii) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

dalszymi Podwykonawcami, w tym również należności wynikających ze stosunków 
prawnych niezwiązanych z realizacją niniejszego zamówienia, 

 
(xiii) Zamawiający dopuszcza tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 

podwykonawstwo w formie pieniądza poprzez potrącenie przez Wykonawcę kwoty 
zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy oraz dopuszcza 
potrącanie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy pod 
warunkiem zamieszczenia w umowie o podwykonawstwo oświadczeń stron umowy, że w 
przypadku dokonania wskazanych potrąceń kwoty te nie będą stanowiły części 
przysługującego Podwykonawcy wynagrodzenia, że będą rozliczane bezpośrednio między 
Wykonawcą i Podwykonawcą, bez udziału i odpowiedzialności Zamawiającego oraz że w 
przyszłości Podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego zwrotu tych kwot. 

 
9) Zamawiający zgłosi w terminie 14 dni od otrzymania projektu Umowy na Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty, pisemne zastrzeżenia do tego projektu w następujących 
przypadkach: 

 

(i) gdy przewiduje ona termin zapłaty dłuższy niż wskazany powyżej,  
(ii) niespełniania wymagań dotyczących Umowy o Podwykonawstwo, określonych powyżej, 

 

przy czym Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o 
Podwykonawstwo. 

 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń, w powyższym terminie, uważa się za akceptację projektu 
Umowy o Podwykonawstwo. 

 

10) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 14 dni od jego dostarczenia 
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt 
Umowy o Podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Terminy 
dotyczące zmienionego projektu Umowy o podwykonawstwo liczone są analogicznie jak do 
pierwotnego projektu tej Umowy. 

 

11) Po akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 
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12) Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w 
terminie 14 dni od jej przedłożenia, w przypadkach, o których mowa w pkt 8 powyżej. 
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o Podwykonawstwo, której 
przedmiotem są Roboty, w powyższym terminie, uważa się za akceptację tej Umowy przez 
Zamawiającego. 

 
13) Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo, której 
przedmiotem są Dostawy lub Usługi stanowiące część przedmiotu niniejszej Umowy, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o Podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz Umów o Podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako niepodlegający temu 
obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy Umów o Podwykonawstwo w zakresie Dostaw lub 
Usług o wartości większej niż 50 000 PLN. Jeżeli w przedłożonej Umowie o Podwykonawstwo 
termin zapłaty jest dłuższy niż określony w ust. 2 powyżej, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

 
14) Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o Podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej Umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą Umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszej klauzuli, zgodnie z Art. 
464 ust. 11 PZP.  

15) W przypadku zawarcia Umowy o Podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 
 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą Umową, zgodnie z 
przepisami Ustawy Kodeks Cywilny oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

16) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, Dalszych 
Podwykonawców, ich Przedstawicieli lub Personelu, jak za własne działania lub zaniechania. 

 
17) Wraz z fakturą wystawioną po uzyskaniu Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną 

Podwykonawcy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowody zgodnie z Klauzulą 5.4. 
[Dowody Płatności], że Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty 
należne mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności. Z wyjątkiem przypadków, kiedy 
Wykonawca: 

 

(i) przedstawi Zmawiającemu odpowiednie dowody, lub 
 

(ii) (1) dostarczy Zmawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest 
w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 

 
(2) dostarczy Zmawiającemu odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został 
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 

 
18) Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 

potwierdzonych, dla których Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, opisanych 
powyżej w podpunktach (i) lub (ii). W takich przypadkach Zamawiający potrąca kwotę 
wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

19) W przypadkach: 
 

(I) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
Dalszym Podwykonawcom, 

 

(II) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o Podwykonawstwo, której 
przedmiotem są Roboty Budowlane lub projektu jej zmian, 
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(III) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
Podwykonawstwo lub jej zmiany, 

 

(IV) braku zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
 

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości równej karze opisanej w Klauzuli 
8.7. [Kary za zwłokę]. 

 

20) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub 
Usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

 
21) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 
Roboty, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi.  

22) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

 
23) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 16.  
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji. 

 
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

 
(i) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
(ii) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

 

(iii) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

24) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
 

o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

25) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej może stanowić podstawę do 
odstąpienia od niniejszego Kontraktu przez Zamawiającego zgodnie z zapisami Rozdziału 15 
Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego. 

 

Na końcu niniejszej Klauzuli 4.4 dodaje się: 
 

Do zatwierdzania płatności dla Podwykonawców stosuje się postanowienia Klauzuli 5.4 [Dowody 
płatności]. 

 

4.6 Współpraca 
 

Dodaje się dodatkowy podpunkty (d): 
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(d) Wykonawcy zatrudnionemu przez innego Zamawiającego, będącą gestorem sieci 
zlokalizowanej na terenie objętym Kontraktem 

 

4.7 Wytyczenie 
 

Na końcu niniejszej Klauzuli 4.7 dodaje się: 
 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi 
przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 
dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach oraz zgodnie z obowiązującym Prawem. 

 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 
 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.8: 
 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 
 

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 7 dni przed 
Datą Rozpoczęcia Robót, określoną w programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla 
zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa. 

 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 
 

(f) uzyskać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.8. dodaje się zapis o następującej treści: 
 

Wykonawca odpowiada za opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas 
wykonywania Robót oraz jest zobowiązany uzyskać jego zatwierdzenie przez Komisję 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz wszelkie inne zgody, wymagane dla prawidłowej realizacji 
Robót. 

 

4.9 Zapewnienie jakości 
 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

W terminie 14 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego 
systemu i zawierać on będzie: 

 

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;  
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do zarządzania 

jakością. 
 

Wykonawca uzyska akceptację lub brak akceptacji Inżyniera dla przedstawionego systemu 
zapewnienia jakości w terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu. W przypadku odrzucenia Planu 
Zapewnienia Jakości sporządzonego przez Wykonawcę, Inżynier powiadomi o tym Wykonawcę na 
piśmie podając powody odrzucenia w sposób, który umożliwi Wykonawcy wniesienie odpowiednich 
zmian do tego Planu. 

 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10 „i istniejącą infrastrukturą 
techniczną,”. 
 

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
 

Na początku niniejszej Klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 
 

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z 
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zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu oraz wszelkimi innymi 
warunkami panującymi na Terenie Budowy. 

 

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze 
 

Na początku niniejszej Klauzuli 4.13 dodaje się następujący tekst: 
 

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach 
wojewódzkich, gminnych i powiatowych, ścieżkach rowerowych, ciągach pieszych, torowiskach, 
itp.) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robót. W tym celu Wykonawca uzyska we 
własnym zakresie i na swój koszt wszelkie niezbędne plany i pozwolenia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres 
trwania Robót swoim staraniem i na swój koszt, chyba, że Inżynier ustali inaczej. 

 

4.14 Unikanie zakłóceń 
 

Pod podpunktem (b) dodaje się następujący podpunkt: 
 

(c) tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamknięcie drogi publicznej, przed takim 
zamknięciem drogi wymagana jest opinia Inżyniera i zgoda Zamawiającego Nie później niż na 
7 dni przed zamknięciem drogi Wykonawca przedstawi Inżynierowi propozycję sposobu 
wykonania prac oraz terminu ich ukończenia Inżynier zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub 
zażąda jej poprawienia tak, by była ona zgodna z zapisami niniejszej Klauzuli oraz przepisami 
lokalnymi, w tym z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz.U. z 2016r. 
poz. 1440 z późniejszymi zmianami). 

 

4.16 Transport Dostaw 
 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli 4.16: 
Wykonawca stosować się będzie do Prawa Kraju dotyczącego ustawowych ograniczeń obciążenia na 
oś przy transporcie Materiałów i Urządzeń na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia władz co do przewozu ładunków, dla których zezwolenia takie są wymagane i będzie on 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

 

Wykonawca poniesie koszt wszelkich napraw nawierzchni uszkodzonych poprzez środki transportu 
wykorzystywane przy realizacji Robót. 

 

4.18 Ochrona środowiska 
 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.18: 
 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 
Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie 
zostały uszkodzone. 

 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 
 

Tekst Klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może 
potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. 

 

W przypadku korzystania z dostaw energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych 
źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne 
władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. 
Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez 
niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 
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Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
 

4.20. Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 
 

Klauzulę 4.20. [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

4.21. Raporty o postępie 
 

Zastępuje się obecną treść Klauzuli 4.21 na następującą: 
  

Inżynier według swojego uznania może wymagać raportów do Wykonawcy. W takim przypadku 
Inżynier ustali zawartość raportów i terminy ich dostarczania. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 
 

4.25 Dziennik Budowy 
 

Niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego organu władzy publicznej Zamawiający przekaże 
Wykonawcy Dziennik Budowy. 

 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ostatniego dnia Czasu Na Ukończenie. 

 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do 
Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane, zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym. 

 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań 
Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera oraz 
potwierdzone na piśmie. 

 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi 
przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami 
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne 
zapisy, zgodnie z Klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z Klauzulą 20.1. [Roszczenia 
Wykonawcy]. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.26. [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] w brzmieniu: 
 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne 
okoliczności tak, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem 
Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie 
skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia 
czy szkody. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje] w brzmieniu: 
 

4.27 Istniejące instalacje 
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Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienia, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. 

 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych będą wykonane kontrolne 
wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i 
instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 
powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 
nakazane przez Inżyniera. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 
zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych  

z Inżynierem. 
 

Rozdział 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 
 

5.4. Dowody płatności 
 

Skreśla się teść niniejszej Klauzuli 5.4 i zastępuje następująco: 
 

Wraz z fakturą wystawioną po uzyskaniu Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną 
Podwykonawcy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowody, że Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności. Z 
wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 
 

(i) przedstawi Zmawiającemu odpowiednie dowody, lub 
 

(ii) (1) dostarczy Zmawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest 
w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 

 
(3) dostarczy Zmawiającemu odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został 
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 

 
Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich zatwierdzonych 
Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie. 

 

Rozdział 6 Kadra i robotnicy 
 

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 
 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli 6.2: 
 

Powyższe postanowienia niniejszej Klauzuli dotyczą całej Kadry i Robotników, a wszelkie koszty, 
opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko 
związane z zastosowaniem postanowień niniejszej Klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju 
ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za 
włączone do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

 

Wykonawca winien zatrudnić na podstawie umowy o pracę, te osoby, które wykonują czynności w 
zakresie realizacji Robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
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Art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  Kodeks Pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
wykonanie przez Podwykonawcę obowiązku określonego w zdaniu poprzednim. 

Czynności wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę to prace ogólnobudowlane 
wymagające nadzoru (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej, geologicznej, projektowej oraz osób 
pełniących funkcję Kierownika Budowy i Kierowników Robót). 

 

Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić w terminie 7 dni od 
otrzymania takiego żądania aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w akapicie trzecim 
niniejszej klauzuli 6.2 są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane 
przez Przedstawiciela Wykonawcy lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Niespełnienie obowiązku lub brak przedłożenia 
oświadczeń, o których w akapicie powyżej skutkować będzie naliczeniem kar umownych w 
wysokości 500 PLN za każdy stwierdzony przypadek. 

 

6.8 Kadra Wykonawcy 
 

Na końcu niniejszej Klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, 
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż bądź odpowiadające im 
równoważne uprawnienia zagraniczne uznawane w Kraju na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, oraz (jeżeli jest to wymagane przepisami prawa) ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej. 

 

Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji Robót Personel wskazany na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia – w Ofercie Wykonawcy lub jej uzupełnieniach, jeśli takowe 
miały miejsce, a w przypadku konieczności zastąpienia którejkolwiek ze wskazanych osób - 
zobowiązany jest do wskazania osoby posiadającej kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od tych, 
które zostały określone w SWZ. 

 

Niezapewnienie przez Wykonawcę Personelu kierującego Robotami (przez który rozumie się osoby, 
których kwalifikacje i doświadczenie wskazano w Ofercie Wykonawcy) daje prawo Inżynierowi lub 
Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości lub w części lub prawo do powiadomienia o 
roszczeniu Zamawiającego, zgodnie z Klauzulą 2.5. [Roszczenia Zamawiającego]. 

 

Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Personelu kierującego Robotami, która 
będzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji bądź przedstawieniem osoby 
niespełniającej wymagań, jakie Zamawiający określił w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie. 

 

Zmiana w trakcie realizacji Robót którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych do 
kierowania Budową i do kierowania Robotami, co do których określono wymagania w ogłoszeniu o 
zamówieniu publicznym, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Inżyniera w porozumieniu z Zamawiającym. Inżynier zaakceptuje lub odrzuci 
taką Zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia Zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na 
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Wykonawca przedłoży Inżynierowi propozycję Zmiany, nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem danej osoby do kierowania Budową lub 
Robotami. Odmowa akceptacji Zmiany przez Inżyniera może nastąpić wyłącznie w przypadku 
przedstawienia osoby niespełniającej wymagań, jakie Zamawiający określił w ogłoszeniu o 
zamówieniu publicznym i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót, 
wynikająca z braku Kierownictwa Budowy lub Robót będzie traktowana jako przerwa wynikająca z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia Czasu na 
Ukończenie. 
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Wyznaczenie do kierowania Budową lub Robotami osób, bez akceptacji Inżyniera, o której mowa w 
niniejszej Klauzuli, może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem procedury określonej w Klauzuli 15.1 
[Wezwanie do naprawy uchybień] i w Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego]. 

 

6.9 Personel Wykonawcy 
 

Jako drugie zdanie niniejszej Klauzuli 6.9 dodaje się: 
 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań 
w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. 

 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 
 

6.12 Zagraniczny personel , kadra i robotnicy 
 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to 
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz 
uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. W razie potrzeby 
Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we 
wszystkich godzinach pracy. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót do miejsca rekrutacji całego personelu zagranicznego 
zatrudnionego do realizacji Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za należytą opiekę nad 
takimi osobami aż do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku niewywiązania się 
Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający może repatriować i zająć się takimi osobami, a 
kosztami obciążyć Wykonawcę. W przypadku śmierci na terenie Polski kogokolwiek z zagranicznego 
personelu Wykonawcy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za załatwienie wszelkich spraw 
związanych z ekshumacją, transportem do miejsca pochówku i pogrzebem. 

 

Wszelkie koszty związane ze stosowaniem niniejszej Klauzuli zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 

Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
 

8.1 Rozpoczęcie Robót 
 

Drugie i trzecie zdanie niniejszej Klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie. Wykonawca 
rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z 
należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

 

W terminie do 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 
polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę, o 
planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

 

(a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a 
także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;  

(b) oświadczenie Inspektora/Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (wchodzących w skład 
Zespołu Inżyniera Kontraktu), stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego;  

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia 
Robót na podstawie Programu Robót przedkładanego w tym samym czasie, zgodnie z Klauzulą 8.3 
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[Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego 
Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni 
udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z 
takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji 
Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, 
dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 

 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia 
niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną 
możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach 
wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

 

8.2 Czas na Ukończenie 
 

Na początku niniejszej Klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 

Czas na Ukończenie Robót określony został w SWZ i w Ofercie Wykonawcy. Czas na Ukończenie 
został wyznaczony na okres od daty podpisania Aktu Umowy do dnia ……………………. (uzupełnić 
zgodnie z Ofertą Wykonawcy), 

 

8.3 Program 
 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie z nim uzgodnionej najpóźniej 28 
dni od daty podpisania Aktu Umowy. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię 
Programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w 
odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

 

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc (jeżeli zajdzie taka potrzeba) i 
dostarczany Inżynierowi jako część każdego Raportu o postępie, składanego zgodnie z Klauzulą 4.21 
[Raporty o postępie]. 

 

8.7 Kary za zwłokę 
 

Skreśla się teść niniejszej Klauzuli 8.7i zastępuje następująco: 
 

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 
tytułów: 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie roboty budowlane, od której 
realizacji odstąpiono. 

2) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
Rozdział 1 pkt. 6 Kontraktu 

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w Czasie na Ukończenie Robót w wysokości 0,3 
% wynagrodzenia umownego brutto określonego w Rozdział 1 pkt. 6 za każdy dzień zwłoki,  

4) w przypadku zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych w ramach udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji jakości i rękojmi za wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 
wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w Rozdział 1 pkt. 6 za każdy 
dzień zwłoki, licząc od upływu terminu przewidzianego na usunięcie wad, 
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5) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na podstawie umów o pracę w 
wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w Rozdział 1 
pkt. 6 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w Rozdział 1 pkt. 6 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w Rozdział 1 pkt. 6 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 
ust. 10 PZP w wysokości 1 000 zł brutto, 

9) za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców w wysokości 1 000 zł 
brutto za każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy, 

10) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w Rozdział 1 pkt. 6 za każdy rozpoczęty dzień, 

2. Wykonawca obciąży Zamawiającego karami umownymi za odstąpienie od umowy z 
przyczyn za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za 
wykonanie robót budowlanych, od której realizacji odstąpiono. 

3. Strony zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% 
wynagrodzenia wskazanego w Rozdział 1 pkt. 6. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącone z jego wynagrodzenia. O ile kara 
umowna nie zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązany on będzie do 
wniesienia zapłaty w terminie 30 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego. 

 

Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego 
 

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 
 

Zmienia się drugi akapit Klauzuli 10.1, nadając mu brzmienie: 
 

Wykonawca może złożyć Inżynierowi wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia nie wcześniej, 
niż w dniu przeprowadzenia przez właściwy organ władzy lokalnej kontroli obowiązkowej budowy w 
związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o pozwolenie na użytkowanie bądź w dniu 
zgłoszenia do właściwego organu zakończenia Robót. 

 

Na końcu niniejszej Klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie 
dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie Robót bądź dokonania zgłoszenia zakończenia Robót właściwym 
władzom lokalnym. 

 

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejęcie Robót przedstawi zbiór wszystkich uzgodnień, w tym z 
Właścicielami działek przyległych do Terenu Budowy zawierających oświadczenie o doprowadzeniu 
terenu ich posesji do stanu istniejącego przez rozpoczęciem Robót. 

 

Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady 
 

11.10 Niewypełnione zobowiązania 
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Na końcu Klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 
 

Roboty objęte są Okresem Gwarancji i Rękojmi za Wady zgodnie z Prawem Kraju. 
 

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w Kodeksie Cywilnym w okresie pięciu lat od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia 
Robót. 

 

Rozdział 12 Obmiary i wycena 
 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 
 

Skreśla się pierwsze zdanie Klauzuli 12.1 i zastępuje następującym tekstem: 
 

Roboty Stałe, wycenione w Ofercie Wykonawcy, winny być mierzone zgodnie z niniejszą klauzulą. 
Wszelkie Roboty Dodatkowe oraz zamówienia podobne – jeśli zostaną zlecone Wykonawcy zgodnie 
z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych – winny być mierzone i wyceniane zgodnie z 
niniejszą klauzulą. 

 

Wykonawca będzie prowadził i przechowywał Księgę Obmiarów. Księga ta winna być prowadzona 
nieprzerwanie, na podstawie zapisów obmiarów dokonywanych przez Wykonawcę i zatwierdzanych 
przez Inżyniera, zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. 

 

Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz 
wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Księgi Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. 

  

Odpowiednia stawka lub cena dla każdej pozycji Robót winna być taka, jaka została zatwierdzona w 
Kontrakcie dla tej pozycji lub, jeśli takiej nie ma, to ustalona zgodnie z zapisami Klauzuli 13.3 
[Procedura wprowadzania zmian]. 

 

Rozdział 13 Zmiany i korekty 
 

13.1 Prawo do Zmian 
 

Skreśla się przedostatni akapit w niniejszej Klauzuli 13.1 i zastępuje się go następującym tekstem: 
13.1.1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej w dopuszczalnych granicach 

wynikających z art. 455 PZP.  

13.1.2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za 
zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu 
wykonaniu umowy.  

13.1.3. Strony przewidują również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, w 
następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 
1) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki:  

 (a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

 (b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego,  

 (c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, 
z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;  

 2) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 
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charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 
wartości pierwotnej umowy; 

 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 
innych zmian umowy,  

 4) Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, w 
przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego 
charakteru umowy,  

 5) Zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:  
 (a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych 

polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku wystąpienia klęsk 
żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą 
starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich 
realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych 
prac oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji termin 
realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres;  

 (b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej;  

 (c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawiającego, 
które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;  

 (d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;  

 (e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego 
wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową;  

 (f) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład substancji i przedmiotów 
niebezpiecznych, szczątków ludzkich;   

 g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz opóźnienie 
to nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

 (h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

 (i) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych i 
gruntowych,  

 (j) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów 
budowlanych, niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych,  

 (k) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak 
dostępności materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,  

 (l) wystąpienia sytuacji, utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej.  

  
 - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 
jej przedmiotu w sposób należyty, 
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6) Sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji 
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających 
wpływ na wykonanie zamówienia,  

7) Warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego 
zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,  

8) Zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. 
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według dokumentacji 
projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy 
zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania 
prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w 
stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w 
związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji 
robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji 
projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące 
terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin 
zakończenia robót budowlanych,  

9) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:  

(a) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;  

(b) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 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,  

(c) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez 
podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone art. 647' k.c.  

 
13.1.4. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego na wniosek 

każdej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub 
ich kolejności. W przypadku, gdy zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie miała wpływ 
na realizację postanowień umownych, Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie 
zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

13.1.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie 
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:  
 a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

 (b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę,  

 (c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

 (d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz 
z 2019 r. poz. 1074 i 1572);  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
 
13.1.6. Strony ustalają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

(niniejsze zapisy mają zastosowanie dla Umowy zawartej na okres powyżej 12 miesięcy), w przypadku 
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zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W związku z powyższym 
ustala się:  

 
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia na 5% oraz ustala się początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia na 
pierwszy dzień pierwszego kwartału 2022 roku,  

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik ceny produkcji budowlano-
montażowej ponad poziom wskazany w pkt 1, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w zakresie ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z 
analogicznym miesiącem poprzedniego roku  

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia w 
ten sposób, że zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest dopuszczalne o kwotę 
stanowiącą różnicę między wartością ww. wskaźnika a wartością 5% , jednakże wyłącznie za okres 
po wejściu w życie zmiany jego wysokości  

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień (Klauzuli 13.1.6.) o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 5% 
wynagrodzenia netto.  

5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z Kl. 13.1.6. pkt 1-4, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

(a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;  

(b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.  
13.1.7. W przypadku zmian określonych w ust. Kl. 13.1.5 13.1.6 Wykonawca może wystąpić do 

Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 
potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką 
wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia, oraz 
określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. W przypadku uznania przez 
Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do umowy, zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie 
aneksu do umowy.  

13.1.8. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia pisemnego wniosku zawierającego:  
1) w przypadku zmiany, o której mowa w Kl. 13.1.5 lit a-b wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy po zmianie umowy, 
w tym wskazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a 
wpływem zmiany, o której mowa w Kl. 13.1.5 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie 
w związku z podwyższeniem płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający 
oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 
pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w 
kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej,  

2) w przypadku zmiany, o której mowa w Kl. 13.1.5. lit c-d wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym wykazanie 
związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmian zasad, o 
których mowa w KL. 13.1.5. lit c-d na kalkulację zatwierdzonego wynagrodzenia Wykonawcy. 
Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w KL. 13.1.5. lit c-d.  

3) w przypadku zmiany, o której mowa w Kl. 13.1.6. wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym wykazanie związku 
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pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany ceny materiałów 
lub kosztów.  

 13.1.9. Stronie przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę wysokości 
wynagrodzenia, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów wszelkich dokumentów 
źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem 
odmowy wprowadzenia zmiany.  

13.1.10. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w Kl. 13.1.5. i Kl. 13.1.6. 
obejmować będzie wyłącznie płatności, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.  

13.1.11. W przypadku zmiany stawki VAT przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu 
brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki VAT. Zmianie ulegnie 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia 
obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części 
wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona 
stawka podatku. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.  

13.1.12. W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ na realizację 
obowiązków umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie zmierzającym do 
uzyskania zgodności zapisów umowy z obowiązującym prawem.  

13.1.13. Zamawiający dopuszcza zamianę treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek i 
błędów pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. przekreślenie błędnej treści i wpisanie poprawnej 
oraz opatrzenie jej podpisem przez Zamawiającego oraz Wykonawcę – bez konieczności sporządzania 
aneksu do umowy.  

 

13.1.14. W przypadku zmiany, o której mowa w Kl. 13.1.3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ustalaną stosownie do zakresu zmian 
przedmiotowych, na podstawie cen lub stawek dla każdej pozycji Robót zgodnie ze złożonym przez 
Wykonawcę Wykazem Cen; w przypadku, gdy dane elementy Robót nie są ujęte w Kosztorysie 
Ofertowym – zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o katalogi KNR przy założeniu, że 
stawki robocizny, materiałów i sprzętu zostaną przyjęte w wysokości średniej opublikowanej w 
ogólnie dostępnych cennikach dla województwa pomorskiego za poprzedni kwartał w stosunku do 
dnia wydania polecenia przez Inżyniera. Wykonawca wyceni zmianę stosując pomiary ustalone 
zgodnie z umowną Klauzulą 12.1 [Obowiązkowe obmiary Robót] i Klauzulą 12.2 [Metody obmiaru]. W 
takim przypadku Wykonawca zastosuje w kosztorysie następujące narzuty: 

 

− koszty zakupu od M (liczone od materiałów) – 10% 
 

− koszty pośrednie od R+S (liczone od robocizny i sprzętu) – 65% 
 

− zysk od R+S+Kp (liczony od robocizny, sprzętu i kosztów pośrednich) – 2%. 
 

13.1.15. Inne zmiany 
 

1. w przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego – w 
miejsce praw i obowiązków Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca prawny, bez 
potrzeby zmiany Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, 

 

2. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia, na inne, 
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem, o których mowa w 
Prawie Budowlanym i SWZ. Zamawiający, nie dopuszcza do zmiany składu Personelu na osoby o 
niższych kwalifikacjach lub innym doświadczeniu, niż wykazano w złożonej ofercie, potwierdzając 
spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu; 

 
3. zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot 

zamówienia, na innego Podwykonawcę, dysponującego co najmniej porównywalnym 
doświadczeniem i Personelem; 

 
4. rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do podanego w Ofercie Wykonawcy; w 

przypadku zaistnienia korzyści dla Zamawiającego takich, jak skrócenie terminu wykonania 
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przedmiotu zamówienia lub zastosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych 
w porównaniu do wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Dokumentacji Projektowej  

5. zmiany określone klauzulami Warunków Kontraktowych FIDIC, 
 

6. zmiany spowodowane zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację zamówienia. 

 
7. w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na 

należyte wykonanie tej umowy; 
 

8. w zakresie naliczenia kar umownych tj. zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na 

wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy oraz 

zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 

dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym 

zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii; 
 

Każda Zmiana: 
 

(i) mająca wpływ na zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 
(ii) mająca wpływ na przedłużenie Czasu na Wykonanie; lub 
(iii) wymagająca dodatkowego zamówienia zgodnie z zapisami PZP; 

 

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. 
 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 
 

Skreśla się ostatnie zdanie Klauzuli 13.3 i zastępuje następującym tekstem: 
 

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inżynier będzie postępował zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] 
celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej oraz planu płatności na mocy Klauzuli 
14.4 [Plan płatności]. Taka korekta zostanie wykonana w oparciu o katalogi KNR przy założeniu, że 
stawki robocizny, materiałów i sprzętu zostaną przyjęte w wysokości średniej opublikowanej w 
ogólnie dostępnych cennikach dla województwa pomorskiego za poprzedni kwartał w stosunku do 
dnia wydania polecenia przez Inżyniera. 

 

Wykonawca wyceni Zmianę stosując pomiary ustalone zgodnie z Klauzulą 12.1 [Obowiązkowe 
obmiary Robót] i Klauzulą 12.2 [Metody obmiaru]. 

 

Wykonawca zastosuje w kosztorysie następujące narzuty: 
 

- koszty zakupu od M (liczone od materiałów) – 10% 
 

- koszty pośrednie od R+S (liczone od robocizny i sprzętu) – 65% 
 

- zysk od R+S+Kp (liczony od robocizny, sprzętu i kosztów pośrednich) – 2%. 

 

13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 
 

Skreśla się całą treść Klauzuli 13.4 i zastępuje następującym tekstem: 
 

Walutą obowiązującą przy realizacji Kontraktu jest złoty polski (PLN). 
 

13.5 Kwoty Tymczasowe 
 

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
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Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 
 

Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata 
 

14.1 Cena Kontraktowa 
 

Skreśla się całą treść Klauzuli 14.1 i zastępuje ją następującą: 
 

Określenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja płatności będą podlegać poniższym zasadom: 
 

(a) Cena Kontraktowa będzie Zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie podlegała 
korektom zgodnie z Kontraktem, 

 
(b) Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez 

niego według Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na jakikolwiek 
z tych wydatków oprócz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany 
prawne] oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według 
przepisów prawa Kraju w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez 
Wykonawcę, 

 
(c) Cena Kontraktowa jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót określone w 

Wykazie Cen oraz wprowadzonych korekt, 
 

(d) Inżynier może wziąć pod uwagę podział każdej ceny ryczałtowej za element Robót zawartej w 
Wykazie Cen na podstawie swego uznania przy sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie 
będzie nim związany, 

 
(e) jakiekolwiek ilości, które będą umieszczone w jakimkolwiek Wykazie Cen czy Przedmiarze 

Robót, są ilościami szacunkowymi i nie mają być brane za faktyczne i poprawne ilości Robót, 
których realizacji wymaga się od Wykonawcy. 

 

Płatności dokonywane będą po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie wartości wynikającej z 
Przejściowego Świadectwa Płatności. Będą one wykonywane w sposób następujący: 

 

A. Zamawiający zapłaci Wykonawcy do 90% Ceny Kontraktowej, poświadczonej w poszczególnych 
Przejściowym Świadectwie Płatności, w terminie określonym w Klauzuli 14.7. 

 
B. Zamawiający zapłaci pozostałą część (minimum 10%) Ceny Kontraktowej, poświadczonej w 

Końcowym Świadectwie Płatności, w terminie określonym w Klauzuli 14.7. 
 

Faktura, która zostanie wystawiona po zatwierdzeniu Przejściowego Świadectwa Płatności lub 
Końcowego Świadectwa Płatności, powinna wskazywać dane dotyczące numeru Umowy 
(Kontraktu) oraz nazwę przedmiotu Umowy (Kontraktu), okres realizacji Umowy (Kontraktu), 
którego dotyczy wraz z informacją czy jest to faktura częściowa, czy końcowa. 

 
 

Realizacja Robót objęta jest dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach: 
 

projektu pt. „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 
Elblągu”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 
Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół 
wyższych.     

 

Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy dokonywane będzie na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, która jako Nabywcę wskazywać będzie: Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Elblągu, z siedzibą pod adresem: 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, NIP: 578-24-
90-793, i która winna być dostarczona do odbiorcy faktury na adres: 82-300 Elbląg, ul. Wojska 
Polskiego 1. Niespełnienie wymagań określonych w zdaniu poprzednim skutkować będzie uznaniem 
faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych. 
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Podstawą zapłaty części wynagrodzenia Wykonawcy robót będzie wykonany i odebrany protokołem 
częściowym lub końcowym (Świadectwem Przejęcia Odcinków Robót lub wszystkich Robót) 
przedmiot niniejszego zamówienia. 

 

Odpowiednio do tego będzie określona Cena Kontraktowa, z uwzględnieniem korekt dokonanych 
zgodnie z Kontraktem tak, jak to postanowiono w Klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]. 

 

Inżynier dokona wyceny Robót, za wykonanie których płatności będą dokonywane stosownie do 
ilości zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej klauzuli lub, jeśli będą 
wprowadzone zmiany opisane w Klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian], wymagające 
rozliczeń obmiarowych. Wycena będzie dokonana w oparciu o stawki lub ceny jednostkowe 
określone w Kontrakcie. Jeżeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w 
Kontrakcie, to należy ją wyliczyć na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z 
umiarkowanym zyskiem, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące. 

 

Dla dokumentowania ilości tej pracy należy prowadzić Księgę Obmiarów. Dla wykonanego wspólnie 
z Inżynierem obmiaru lub, kiedy Inżynier zażąda dodatkowego pomiaru, Wykonawca zapewni udział 
swojego upoważnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela, który będzie pomagał Inżynierowi i 
dostarczy wszystkich wymaganych przez niego informacji. Gdyby Wykonawca był nieobecny lub 
gdyby zaniedbał lub nie był w stanie wysłać swojego przedstawiciela, wyniki obmiarów wykonanych 
przez Inżyniera lub przez niego zaakceptowane będą uważane jako obowiązujący obmiar dla Robót. 

 

Inżynier zweryfikuje, a jeśli będzie to konieczne – to poprawi i podpisze w przeciągu 14 dni od daty 
otrzymania Księgę Obmiarów przygotowaną przez Wykonawcę. 

 

Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji, poprawkach (jeżeli będą miały miejsce) i akceptacji 
Księgi Obmiarów przez Inżyniera w miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego. 

 

Gdyby Wykonawca po sprawdzeniu poprawek ich nie uznał lub odmówił ich podpisania, będą one 
uznane za ważne do chwili uzyskania orzeczenia, zgodnie z zapisami Klauzuli 20 [Roszczenia, Spory  

i Arbitraż]. 
 

Powyżej opisane obmiary będą także prowadzone, w zależności od życzenia Inżyniera lub 
Zamawiającego, w jednostkach określonych przez Inżyniera lub Zamawiającego w odniesieniu do 
ilości i danych, o których mowa w punkcie (e) niniejszej klauzuli, jednakże nie będą one miały 
wpływu na Cenę Kontraktową ani na ryczałtowe ceny za elementy Robót, lecz będą służyły 
wyłącznie dla dokumentowania postępu prac lub oszacowania częściowych płatności za elementy 
Robót. 
Ponadto Wykonawca ma możliwość wysłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z 
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191) 
 
Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, tzw. split payment. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się 
wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia 
przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie 
będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. 
zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub 
objęte odwrotnym obciążeniem. 

 

14.2 Zaliczka 
 

Usuwa się całą treść Klauzuli 14.2 i zastępuje się następującą: 
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Płatność zaliczkowa nie będzie udzielana. 
 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
 

Na początku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 
 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących szczegółowo 
kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 
towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi 
wytycznymi Programów Operacyjnych Unii Europejskiej, wskazanych w klauzuli 14.1. [Cena 
Kontraktowa], dotyczących kwalifikowalności wydatków poniesionych przy wykonaniu Robót oraz 
muszą umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań 
Zamawiającego. 

 

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane zgodnie z klauzulą 14.1 [Cena Kontraktowa] oraz w 
rozbiciu na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, w oparciu o dyspozycje Inżyniera wydane na 
podstawie Klauzuli 14.6. [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]. 

 

Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane Roboty w kwotach odpowiednio opisanych w 
Przejściowych Świadectwach Płatności i dostarczał je do Zamawiającego. 

 

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być 
wysyłana do wiadomości Zamawiającego. 

 

14.4 Plan płatności 
 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan płatności dla wszystkich 
płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany 
plan płatności zostanie przedłożony najpóźniej 28 dni od daty podpisania Aktu Umowy i winien 
obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie 
Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. 

 

Przewidywane plany płatności będą składane do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości 
Robót. 

 

Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera. 
 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
 

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach. 
 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 
 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 
 

Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 14.6 dodaje się: 
 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla projektu unijnego, w ramach którego realizowane będą 
Roboty. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych programów operacyjnych Unii 
Europejskiej, opisanych w klauzuli 14.1. [Cena Kontraktowa]. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje 
dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6 wyrażenie: 
 

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” 

zastępuje się wyrażeniem: 
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„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej Klauzuli, Inżynier nie będzie mógł 
wystawić” 

 
14.7 Zapłata 
Tekst niniejszej Klauzuli 14.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie 
Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie 
zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy 
Kontrakt dokonywane będą w PLN. 
Obowiązywać będą następujące szczegółowe zasady przy dokonywaniu płatności: 
(a) dla faktur: 
(i) Wykonawca krajowy wystawia fakturę, podając kwotę netto, należny podatek VAT oraz kwotę 
brutto, 
(ii) Wykonawca zagraniczny nie będący płatnikiem podatku VAT, wystawia fakturę bez podatku VAT, 
(iii)   W   przypadku,   gdy   rozliczenie   dotyczy jednocześnie   wydatków   kwalifikowanych   i 
niekwalifikowanych, Wykonawca wystawia dwie odrębne faktury na poszczególne kategorie 
wydatków. Ponadto każda faktura dotycząca jednej z kategorii wydatków kwalifikowanych wg 
nomenklatury Unii Europejskiej również powinna być wystawiona odrębnie, oraz 
(b) dla płatności: 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty. 

 

14.8 Opóźniona zapłata 
 

Tekst niniejszej Klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z Klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie 
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks Cywilny), obliczonych 
miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie zwłoki. Odsetki będą naliczane za taki okres, jaki 
upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym 
został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
 

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 
 

14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności 
 

Zmienia się pierwsze zdanie klauzuli i nadaje mu brzmienie: 
 

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien przedłożyć 
Inżynierowi trzy egzemplarze projektu Oświadczenia Końcowego, wraz z dokumentami 
towarzyszącymi, przedstawiającego szczegółowo w formie zatwierdzonej przez Inżyniera:  

(a) wartość wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem, oraz  
(b) wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa za należne mu na mocy Kontraktu lub z innego 

tytułu. 
 

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu klauzuli zamienia się wyrażenie: 
 

„Oświadczenie po Ukończeniu” 
 

na wyrażenie: 
 

„Oświadczenie Końcowe” 
 

W pierwszym zdaniu trzeciego akapitu klauzuli zamienia się wyrażenia: 
 

„Oświadczenia po Ukończeniu” 
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na wyrażenie: 
 

„Oświadczenie Końcowego” 
 

14.15 Waluty płatności 
 

Skreśla się całą treść klauzuli i zastępuje ją następująco: 
 

Cena Kontraktowa będzie płacona w złotych polskich (PLN). 
 

Dodaje się nową klauzulę 14.16 [Gwarancja zapłaty] w brzmieniu: 
 

14.16 Gwarancja zapłaty 
 

Zgodnie z przepisami art. 6491-6495 Kodeksu Cywilnego, w przypadku wystąpienia Wykonawcy z 
żądaniem wystawienia gwarancji płatności ustala się, że: 

 

(a) gwarancji zapłaty za Roboty, zwanej dalej „gwarancją zapłaty”, Zamawiający udziela 
Wykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionej Ceny Kontraktowej za 
wykonanie Robót,  

(b) gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa 
bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie Zamawiającego,  

(c) Zamawiający i Wykonawca ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty 
zabezpieczenia wierzytelności,  

(d) nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa Wykonawcy do żądania od 
Zamawiającego gwarancji zapłaty,  

(e) odstąpienie Zamawiającego od Umowy (Kontraktu) spowodowane żądaniem Wykonawcy 
przedstawienia gwarancji zapłaty jest bezskuteczne,  

(f) Wykonawca może w każdym czasie żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości 
Ceny Kontraktowej wynikającej z Umowy (Kontraktu) oraz Robót Dodatkowych lub 
Uzupełniających, zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego,  

(g) udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na przeszkodzie żądaniu gwarancji zapłaty do łącznej 
wysokości określonej w pkt (f),  

(h) jeżeli Wykonawca nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, 
nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy (Kontraktu) z winy 
Zamawiającego ze skutkiem na dzień odstąpienia,  

(i) brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu Robót z przyczyn 
dotyczących Zamawiającego,  

(j) Zamawiający nie może odmówić zapłaty Ceny Kontraktowej mimo niewykonania Robót, jeżeli 
Wykonawca był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących 

 

Zamawiającego. Jednakże w wypadku takim Zamawiający może odliczyć to, co Wykonawca 
oszczędził z powodu niewykonania Robót. 

 

Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 
 

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 
 

Podpunkt (d) niniejszej Klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 
 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
 

Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
 

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu 
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podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez 
Zamawiającego Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części 
Kontraktu. 

 

Jako trzeci akapit niniejszej Klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
 

Zamawiający może również odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach opisanych w Klauzuli 4.4.[Podwykonawcy] w punkcie 21). W przypadku takiego 
rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu 
zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. 

 

Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 
 

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 
 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po słowach „... tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje 
się następujące słowa: „jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa 
Płatności, dowodu lub zapłaty.” 
 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
 

Podpunkt (c) niniejszej Klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

 

Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż 
 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 
 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej Klauzuli 20.1: 
 

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z Klauzulą 
3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z Klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”. 
 

20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej 
 

W pierwszym akapicie Klauzuli 20.2 skreśla się drugie zdanie i zastępuje następującym: 
 

Strony wspólnie powołają Komisję Rozjemczą w ciągu 28 dni po tym, kiedy jedna ze stron da drugiej 
stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś sporu do Komisji, zgodnie z Klauzulą 
20.4 [Uzyskiwane decyzji Komisji Rozjemczej]. 

 

20.6 Arbitraż 
 

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

(a) spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy 
Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrażu będzie siedziba Krajowej Izby 
Gospodarczej w Warszawie; 

 

Dodaje się nowy Rozdział 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

 

Rozdział 21 Działania kontrolne i sprawdzające 
 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym, podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa Kraju. 

 

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne, w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania 
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niniejszego Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym 
instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

 

Dodaje się nowy Rozdział 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

 

Rozdział 22 Klauzule końcowe 
 

22.1 Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych, w 
tym ze środków Unii Europejskiej: 

 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 
 

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za 
usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie 
czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem 
Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

 
(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych 

wydatków handlowych; 
 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym 
Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny 
Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 
świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

 

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to 
zastosowanie będzie miał rozdział 15 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego]. 

 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny Doradca, zgodnie z Kodeksem 
postępowania obowiązującym w jego zawodzie, winien się on powstrzymać od składania 
publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego bez jego 
uprzedniej pisemnej zgody. 

 

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż ta, która zostały w 
nim określona. Wykonawca i jego Personel nie mogą prowadzić żadnej działalności ani przyjmować 
żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 

22.4 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zmiany Kontraktu mogą nastąpić wyłącznie w szczególności 
w zgodzie z przepisem art. 455 PZP  Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa 
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, podlega unieważnieniu. 
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Załącznik do Umowy (Kontraktu) nr  1   

 

 

WYKAZ CEN 
 

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. 
 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 

z siedzibą pod adresem: 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, 

NIP: 578-24-90-793, REGON: 170711628 
WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   

   

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Ja (my), niżej podpisany(i), oświadczam(y), że wykonamy przedmiot zamówienia w cenach 
ryczałtowych, wynikających z załączonego poniżej Wykazu Cen. 

 

Kwota Kontraktowa (ryczałtowa, brutto, w PLN) została skalkulowana zgodnie z poniżej załączonym 
Wykazem Cen za elementy robót budowlanych. 

 

UWAGA ! 
 
Wykaz Cen Wykonawca winien wypełnić i załączyć do składanej oferty! 
 
 
Niniejszy Wykaz cen należy wypełnić w układzie zgodnym z załączonymi do SWZ przedmiarami robót z 
uwzględnieniem pełnego zakresu robót opisanego w SWZ. Wykaz ten winien zostać sporządzony w 
układzie jak niżej. 
 
 

Lp. 
Podstawa 

wyceny 
Opis robót 

Jedn. 
przedm. 

Ilość Cena jedn. Wartość 

         

         

         

 
 
 

Podpis(y): 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(-ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość i data 

      

      

  



 
ROBOTY BUDOWLANE 

 
 
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137. 
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Załącznik Nr 2 do Umowy (Kontraktu) 
 

Dokument Gwarancyjny dla zadania inwestycyjnego pn. 
 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 
z siedzibą pod adresem: 82-300 Elbląg, 
ul. Wojska Polskiego 1, 
NIP: 578-24-90-793, 
REGON: 170711628, 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY 
Wykonawca ............................................................................................................................... 
 

.....................................................................................................................................................udziela 
 

Zamawiającemu gwarancji na: 
 

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

 

1. Gwarancja udzielona jest na okres 36 miesięcy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia wystawienia  
Świadectwa Przejęcia Robót, stanowiących przedmiot Umowy ……………… z dnia ……………….. r., tj. od dnia  
……………………..r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie w/w Umowy 

(Kontraktu) w okresie gwarancji – w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez 

Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów 

strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji i bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu. 

4. Wszystkie wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji Zamawiający zgłosi Wykonawcy niezwłocznie po 
stwierdzeniu ich ujawnienia, a Wykonawca potwierdzi pisemnie przyjęcie zgłoszenia. 

5. Gwarancja będzie przedłużona o czas, jaki nastąpił od momentu zaistnienia usterki do momentu protokolarnego 
stwierdzenia jej usunięcia. 
6. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o tym 

Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 
7. Odbiór gwarancyjny przedmiotu Umowy (Kontraktu) nastąpi przed upływem 3-letniego okresu gwarancji. Komisja 

Wyznaczona przez Zamawiającego dokona oceny wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach i odbiorze gwarancyjnym w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego 
 

Podpis(y): 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(-ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość i data 

      

      

 

 



 
ROBOTY BUDOWLANE 

 
 
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137. 
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Załącznik Nr 3 do Umowy (Kontraktu) 
 

 

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY 
 

złożonej w postępowaniu w trybie podstawowym, bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane: 

 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137. 

 

Niniejszy Załącznik do Formularza Oferty został przygotowany w oparciu o „Warunki Kontraktowe dla Budowy 
dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego” (trzecie wydanie angielsko-
polskie niezmienione, 2005 – w tłumaczeniu SIDIR – pierwsze wydanie w języku angielskim, 1999), 
przygotowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des 
Ingénieurs-Conseils – FIDIC). Warunki Kontraktowe stanowią integralną część Umowy (Kontraktu). 
 
 
 

 

Klauzule Warunków 
Ogólnych Kontraktu lub 

Warunków 
Szczególnych 

 

Nazwa i adres Zamawiającego 1.1.2.2 & 1.3 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Elblągu, z siedzibą pod adresem: 82-300 
Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, tel.: 055-
6290505, fax.:  055-6290510, NIP: 578-24-90-
793, REGON: 170711628, 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 

………………………
………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

Nazwa i adres Inżyniera Kontraktu 1.1.2.4 & 1.3 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA 
Przemysław Marszałkowski 
ul. Głogowa 9, 80-297 Banino, 
NIP: 578-24-90-793 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3 
nie później niż ________miesięcy od 
podpisania Kontraktu 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 36 miesięcy 

Okres gwarancji 1.1.3.10 36 miesięcy 

Elektroniczny system 
przekazywania danych 

1.3 Faks oraz poczta elektroniczna (e–mail) 

Prawo rządzące Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język porozumiewania się 1.4 Język polski 

Czas przekazania Terenu Budowy 2.1 do 14 dni od podpisania Umowy 

Kwota zabezpieczenia należytego 
wykonania Kontraktu 

4.2 
5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
(włącznie z VAT), określonej w Umowie 
(Kontrakcie) 

Normalne godziny pracy 6.5 6.00 – 22.00 

Kara umowna za zwłokę 8.7 0,1% za każdy dzień zwłoki Zatwierdzonej 



 
ROBOTY BUDOWLANE 

 
 
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137. 
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Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) 
określonej w Umowie(Kontrakcie) 

Łączna maksymalna wysokość kar 
umownych, których mogą 
dochodzić strony 

8.7 50 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

Stopa procentowa dla 
rzeczywistych kwot do wyliczenia 
kwoty zysku 

13.3 2% 

Minimalna kwota Przejściowego 
Świadectwa Płatności 

14.6 NIE DOTYCZY 

Waluta płatności 14.15 PLN 

Terminy na przedłożenie 
ubezpieczeń: dowodów 
ubezpieczenia, stosownych polis 

18.1(a)(b) przed podpisaniem Umowy 

Minimalna kwota ubezpieczenia 
od roszczeń osób trzecich 
(odpowiedzialność cywilna) 

18.3  5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

Data wyznaczenia Komisji 
Rozjemczej 

20.2 

W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze Stron 
da drugiej Stronie powiadomienie o swoim 
zamiarze wniesienia jakiegoś sporu do 
Komisji Rozjemczej, zgodnie z klauzulą 20.4 

Liczba członków Komisji 
Rozjemczej 

20.2 3 (trzech) 

Członkowie Komisji Rozjemczej 
(jeśli nieustaleni) wyznaczeni 
przez 

20.3 

a) jednego wyznacza Prezes SIDIR 
(Stowarzyszenia Inżynierów Doradców 
Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej 
Organizacji Członkowskiej  FIDIC  (ul. 
Trębacka 4 lok. 404, 00-074 Warszawa)  lub  
osoba  wskazana  przez Prezesa, lub Prezes 
Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), 
Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub osoba 
wskazana przez Prezesa, 
b) jednego wyznacza Wykonawca, 
c) jednego wyznacza Zamawiający. 

 

 

Podpis(y): 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(-ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość i data 

      

      

 


