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UMOWA (PROJEKT) 

zawarta w …………………. w dniu ………………… pomiędzy: 

 

Krakowskim Biurem Festiwalowym 

z siedzibą w Krakowie 30 – 311, ul. Wygrana 2, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Gminę Miejską Kraków pod nr 19, NIP 676-17-87-436, REGON: 351210040, 

reprezentowanym przez: ……………………,   

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 

 

a 

 

……………………………, w …………., ul. ………………., działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 

numerem ………….., NIP: …………., REGON: ………………: 

reprezentowanym przez: ……………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną” 

 
Podstawą zawarcia Umowy jest wybór oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym wariant II, nr sprawy DP-271-1/2021 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późn. 
zm.), dalej „Pzp”. 
 
Definicje:  
Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów nabycia 
materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową.  

2) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, 
obejmujący w szczególności: 

a) projekt remontu uzgodniony z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 
Krakowie,  

b) projekt zastępczy wykonawczy oświetlenia głównej przestrzeni wystawienniczej i witraży,  
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
d) Ekspertyza Techniczna dotycząca elewacji zewnętrznych, 
e) przedmiar robót,  
f) zaświadczenie z Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK  o nie wniesieniu sprzeciwu do 

zgłoszenia robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1463.2019.KJA. 
3) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, 

przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu 
Umowy.  

4) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 
określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części i 
rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy 
uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów 
materiałowych. 

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 
przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud. W przedmiotowej 
Umowie - członek Nadzoru Inwestorskiego (Główny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektor 
nadzoru w branży elektrycznej. 

6) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, 
wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez 
Wykonawcę na podstawie pełnomocnictwa do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z 
przepisami PrBud.  
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7) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne 
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa 
o współpracy.  

8) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę bezpośrednio 
w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy.  

9) Kosztorys - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę po zawarciu umowy,  
w szczególności na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, wycenionego 
przez Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu jednostkowego. 

10) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, 
w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku 
stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których 
wykonania mają zostać zastosowane. 

11) Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.  

12) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu. 

13) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
14) Odbiór końcowy robót - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy. 
15) Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który 

okres jest dłuższy. 
16) Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 

ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 
17) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczególności 
postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, złożone Zamawiającemu w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy. 

18) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 
Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych 
służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy brutto, oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający 
obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.  

19) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót 
budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w 
przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych, potrzeby zaniechania wykonania niektórych 
robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku kiedy Zamawiający będzie 
chciał zwiększyć zakres zamówienia, w szczególności w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 2 Pzp. 

20) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór robót 
w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

21) Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 
usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości 
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.  

22) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę 
całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

23) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 
Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 
Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 
dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

24) Roboty zamienne – roboty będące następstwem (wynikiem) rozwiązań zamiennych, o których mowa w 
prawie budowlanym. Roboty zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego (występującego) w 
dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny, niż to pierwotnie opisano w dokumentacji 
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projektowej, czyli na podstawie rozwiązania zamiennego (przeprojektowania) opracowanego przez 
autora dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego.  

25) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, 
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć;uniemożliwiająca 
którejkolwiek ze Stron wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą 
umową, niewynikająca z błędu lub zaniedbania Stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo 
dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof 
przyrodniczych typu powódź, huragan i zewnętrzne wydarzenia, którym nie można było zapobiec (np. 
wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, żałoba narodowa, epidemia, 
pandemia lub kwarantanna spowodowane m.in. przez wirusa SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianie się 
choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem itp.) lub wydane przez organy władzy publicznej na 
skutek zaistnienia tych zdarzeń rozporządzenia, zarządzenia, decyzje lub inne akty. 

26) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument 
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory 
wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót 
budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. W przedmiotowej Umowie zwana też SST. 

27) Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową 
wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy. 

28) Teren budowy – wydzielony obszar obiektu czynnego, na którym prowadzone są roboty budowlane 
stanowiące przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

29) Termin zakończenia realizacji Umowy - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca  
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 

30) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, 
dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub 
pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

31) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 
budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek 
ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z 
przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu 
Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również 
sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony 
prawem osoby trzeciej. Niniejsza definicja nie narusza art. 5561 

 i 
  art.  5563

 .KC. 
32) Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych 

zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy 
technicznej. 

33) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, 
wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w 
kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 

34) Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, 
zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności 
umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem 
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania 
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

35) Zaplecze budowy – wydzielona część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na 
składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp. 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot Umowy polegający na wykonaniu 

oświetlenia i przeprowadzeniu remontu fasad zewnętrznych oraz holu głównego budynku Pawilonu 
Wystawowo - Informacyjnego „WYSPIAŃSKI 2000”.  
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2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:  
1) Remont fasad zewnętrznych oraz holu głównego w tym: 

a) całkowity przegląd elementów elewacyjnych i ich stanu technicznego; 
b) wymianę uszkodzonych elementów elewacyjnych; 
c) wzmocnienie i naprawy cięgien oraz cegieł elewacyjnych; regulację naciągu stalowych 

wieszaków wraz z demontażem i ponownym montażem niezbędnych elementów 
kamiennych; 

d) wymianę uszkodzonych elementów kamiennych okalającego budynek; 
e) całkowity przegląd płyt wewnętrznych, wielkoformatowych w holu głównym; demontaż 

płyt odparzonych i uszkodzonych wraz z wymianą na nowe lub tylko ponownym 
montażem.  

2) Remont oświetlenia, zastąpienie istniejącego systemu oświetleniowego opartego na oprawach: 
metalohalogenkowych, halogenkowych i fluorescencyjnych, nowym systemem opartym na 
oprawach LED.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi:  
1) Dokumentacja projektowa,  
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w poszczególnych branżach) 

- przekazane Wykonawcy wraz z dniem przekazania Terenu budowy.   
4. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z warunkami Umowy, dokumentacją, o której 

mowa w ust. 3, innymi wydanymi decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, które okażą się konieczne w celu 
realizacji przedmiotu Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zakres robót określony w dokumentach, których mowa w ust. 3, stanowi integralną część przedmiotu 
Umowy i nie podlega zmianom przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych przez 
Zamawiającego i określonych w treści niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych, w stosunku do przewidzianych dokumentacją, o której mowa w ust. 3, w 
sytuacji, gdy będą wynikać z konieczności usunięcia wad dokumentacji projektowej, a wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.  

7. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu Umowy 
określonych w dokumentacji, o której mowa w ust. 3 w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu Umowy. Roboty takie w dalszej części Umowy nazywane są "robotami 
zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 11 ust. 7 Umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów określonych w dokumentacji o której mowa w 
ust. 3, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu Umowy; 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań, z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów; 
4) wynikające z zaleceń Projektanta, wprowadzone na podstawie nadzorów autorskich.   

9. Zmiany, o których mowa w ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 
Zamawiającego i Projektanta. 

10. Zmiany, o których mowa w ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania 
przedmiotu Umowy, o której mowa w § 11 ust. 1 Umowy, natomiast rezygnacje z części robót, o których 
mowa w ust. 7 mogą zmniejszać wynagrodzenie Wykonawcy za wykonania przedmiotu Umowy, o którym 
mowa w § 11 ust. 1 Umowy. 

 
§ 2 

Termin wykonania Umowy. 
1. Przedmiot Umowy należy zrealizować w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy. 
2. Przez termin realizacji rozumie się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru robót.  
3. Termin odbioru wlicza się do terminu realizacji przedmiotu Umowy. 
4. Wykonawca robót zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi oraz gwarancji usunąć wszystkie 

ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 
5. Przekazanie Terenu budowy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. 
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§ 3 

Dokumenty określające wartość prac budowlanych. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty 

podpisania Umowy, następujących dokumentów: 
1) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania 
obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem 
jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do:  

- obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy, a 
więc w sytuacji uregulowanej w § 17 Umowy.  

- rozliczania robót wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, 
o których mowa w § 19 Umowy.   

2) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy (zwany dalej „harmonogramem”, uwzględniający 
wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy. Harmonogram musi zawierać wszelkie 
koszty składające się na cenę Oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy, zgodnie z 
treścią Oferty złożonej na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą zostać przekazane Zamawiającemu pocztą elektroniczną na 
adres e-mail: ………………………….. z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobligowany dostarczyć 
Zamawiającemu harmonogram oraz kosztorys, w wersji pisemnej, po jego ostatecznym zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający, w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania, przedstawi Wykonawcy uwagi do 
kosztorysu oraz harmonogramu, lub dokona ich akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi 
Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych i przedstawić kosztorys lub/i harmonogram do ponownej 
akceptacji. 

4. Dokumenty do ponownej akceptacji będą przesłane pisemne lub elektroniczne na adres e-mail …………………… 
potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie 
określonym w ust. 3 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie kosztorysu lub/i harmonogramu. 

5. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3, 
lub gdy przedłożony kosztorys lub/i harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a 
Zamawiający uzna, że złożenie takich dokumentów jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. m) Umowy. 

6. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
7. Strony mogą dokonywać bieżących aktualizacji/zmian harmonogramu w trakcie obowiązywania Umowy, po 

uprzednim złożeniu pisemnego wniosku o jego zmianę oraz zaakceptowaniu wprowadzanych zmian przez 
obydwie Strony, za pośrednictwem osób wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 Umowy.  

8. Jeżeli wprowadzenie aktualizacji/zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia 
realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

9. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja 
harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, a złożenie 
takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 
3 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i 
przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia 
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa 
się za zatwierdzony. 

10. Zaktualizowany harmonogram zastępuje dotychczasowy dokument i jest wiążący dla Stron. 
11. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu, uzasadnione odniesieniem 

do wymagań realizacyjnych opisanych w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy, w szczególności 
dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania prac, Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia 
poprawionego harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. 

 
§ 4 

Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego. 
1. Zamawiający wyznacza Nadzór Inwestorski nad realizacją przedmiotu Umowy, w składzie: 
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1) Główny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej  
p. ………………………………………………………… 

2) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej p. ………………………………………………………………………… 
2. Nadzór nad realizacją niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego prowadzić będą Przedstawiciele 

Zamawiającego:  
p. Wojciech Skalskitel.: 501 051 088  e-mail:wojciech.skalski@kbf.krakow.pl;  
p. Tomasz Hołój. tel.: 504 084 547 e-mail: tomasz.holoj@kbf.krakow.pl. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wymienionych ust. 1-2. W takim przypadku Wykonawca 
zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie. Zmiany te nie wymagają aneksu do Umowy o ile mają 
charakter tymczasowy.  

4. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 są upoważnione  w imieniu Zamawiającego do koordynowania realizacji Umowy, 
dokonywania ustaleń roboczych lub podejmowania decyzji oraz wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń 
związanych z jakością i ilością robót,  bez prawa do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego, a także do udziału w czynnościach odbioru Umowy, w tym podpisania protokołów odbiorów 
Umowy, przy czym każda z powyżej wskazanych osób może dokonywać ww. czynności samodzielnie. 

5. Projektantem, pełniącym nadzór autorski nad realizacją przedmiotu Umowy, jest: ………………………………….…. 
 

§ 5 
Kierownik Budowy. Osoby wyznaczone do realizacji Umowy. 

1. Wykonawca ustanawia Pana ………………… nr uprawnień ……………… wydane dnia ………... przez …………………  
jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 
określonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2020. poz. 1333 ze zm.), 
zwaną dale „PrBud”. 

2. Funkcję Kierownika robót w branży elektrycznej pełnić będzie ………………………………………. Wskazana osoba 
posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr 
uprawnień ……………… wydane dnia ………... przez …………………  

3. Wykonawca oświadcza, że:  

− prace  elektrycznych będą wykonywały osoby posiadające uprawnienia SEP kat. E do pracy przy 
urządzeniach, instalacjach i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym 1kV lub 
równoważne wydane przez niezależny podmiot (krajowy lub zagraniczny) uprawniające co najmniej 
do pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 
kV; 

− nadzór nad pracami elektrycznymi będzie wykonywała osoba posiadająca uprawnienia SEP kat. D 
do nadzoru przy urządzeniach, instalacjach i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym 
1kV lub równoważne wydane przez niezależny podmiot (krajowy lub zagraniczny) uprawniające co 
najmniej do pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie 
wyższym niż 1 kV. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-2, może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w 
takich jak: 

1) śmierć, choroba lub inne zdarzenia losowe, 
2) nie wywiązywanie się z obowiązków wynikających z Umowy, 
3) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany, którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1-2 Wykonawca: 
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując przyczynę zmiany oraz imię i nazwisko proponowanego 
zastępcy, a także przedstawiając jego kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 5, nie 
później niż w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji 
przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w 
zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe - w najkrótszym możliwym terminie i uzyskać akceptację 
Zamawiającego.  

7. Opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu Umowy, wynikające z braku ciągłości pracy lub dyspozycyjności 
Kierownika budowy lub Kierownika robót będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminów realizacji Umowy. 

8. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag, zastrzeżeń albo występowania do Wykonawcy z żądaniem 
usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo 
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udzielonego jej upomnienia: 
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, lub 
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, lub 
3) nie stosuje się do postanowień Umowy, lub 
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza 

zasady BHP oraz przepisy przeciwpożarowe. 
 

§ 6. 
Obowiązki Zamawiającego. 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 
2. Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy teren wykonywania robót od poniedziałku do soboty, w 

godzinach 6.00-21.00. W niedziele – nie przewiduje się możliwości prowadzenia prac. 
3. W terminie określonym w § 2 ust. 5 Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.  

5. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest 
następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji 
Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa do wykonywania czynności zastrzeżonych dla 
Inwestora, o ile w czasie realizacji Umowy powstanie konieczność dokonania takich czynności.  

7. Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 
2) udostępnienia Wykonawcy mediów (prąd, centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację), 
3) nieodpłatnego udostępnienia miejsca pod zaplecze budowy, na poziomie -1 budynku, 
4) terminowego przystąpienia do odbioru robót budowlanych, 
5) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

8. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbioru: 
1) robót ulegających zakryciu, 
2) robót zanikających,  
3) końcowego całości robót, 
4) gwarancyjnego, 
5) ostatecznego. 

9. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, 
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia robót.  
 

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawcy może przystąpić do wykonywania robót objętych przedmiotem Umowy, bezpośrednio po 

przekazaniu Terenu budowy, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.  

2. W związku z faktem, że prace budowlane objęte przedmiotem Umowy, będą prowadzone w obiekcie 

czynnym, Wykonawca musi zapewnić dostęp do obiektu, co najmniej z jednej strony, dla pracowników i osób 

postronnych. 

3. Kierownik Budowy określi protokolarnie granice Terenu budowy. Zamawiający nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na tym terenie trakcie realizacji 

Umowy. 

4. Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zamawiającego powiadomi organ nadzoru 

budowlanego oraz Projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem, o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością wszystkich robót i prac niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, niezależnie od tego, czy wynikają wprost 

z dokumentów wymienionych w § 1 ust. 3, a także zgodnie ze sztuką, zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do: 
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1) dostarczenia materiałów, z których zostanie wykonany przedmiot Umowy, zgodnych z wymogami 

określonymi w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy; 

2) zapewnienia kontroli jakości robót i stosowanych materiałów.  

3) prowadzenia pomiarów i badań materiałów. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane ze 

zm.(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.); 

2) opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Głównego Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), zgodnie z wymogami określonymi w STWiORB; 

3) prowadzenie dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy w 

tym dokumentacji fotograficznej; 

4) przekazywanie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu informacji dotyczących 

realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania; 

5) wykonywanie robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej; 

6) stosowanie materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  

7) każdorazowe uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zmiany lub odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej remontu dot. STWiORB, zakresów robót i prac, itp. 

8) umożliwienie wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, 

9) zgłaszanie gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 

robót, 

10) terminowe usuwanie Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

11) utrzymanie ładu i porządku na Terenie budowy, a po zakończeniu robót i prac usunięcie poza Teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i 

robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

12) pokrycie bieżących kosztów związanych z użytkowaniem mediów udostępnionych przez 

Zamawiającego, 

13) stosowanie się do poleceń Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, 

zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

14) angażowanie odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 

Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

15) przedkładanie Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo oraz projektów aneksów do 

tych umów, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektów ich zmian, oraz 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo na roboty 

budowlane oraz aneksów do tych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane, i ich zmiany z zachowaniem terminów i ustaleń szczegółowo określonych w § 8 Umowy, 

16) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo oraz aneksów do tych umów, których przedmiotem są dostawy i usługi, i ich 

zmian z zachowaniem terminów i ustaleń szczegółowo określonych w § 8 niniejszej Umowy, 

17) natychmiastowego informowania Głównego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającego (osoby wyznaczonej przez Zamawiającego) o konieczności wykonania 

ewentualnych robót dodatkowych, 

18) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

19) wydanie karty gwarancyjnej (wzór karty załącznik nr 3) dla realizowanego zadania w dniu odbioru 

końcowego zgodnej ze wzorem oraz przekazanie kart gwarancyjnych, o których mowa w § 8 ust. 24 

i ust. 25 Umowy, 

20) w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego do jego naprawienia i 

doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) Dziennik budowy,  
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2) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.  

9. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika 

budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Nadzór Inwestorski oraz przedstawicieli Zamawiającego. 

10. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty 

usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 

Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 

1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i  tkwiła w obiekcie, którego dotyczy 

przedmiot Umowy, na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu 

Umowy;  

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub;  

3) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

11. Wykonawca przygotowuje:  

1) dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i 

dokumentując stan faktyczny wykonania robót; 

2) dokumentację fotograficzną przed, w trakcie i po zakończeniu prac 

3) dokumentację konserwatorską powykonawczą prowadzonych prac w formie opisowej i 

fotograficznej (wydruk oraz wersja elektroniczna). 

12. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót 

oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu. 

13. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

14. Skompletowana dokumentacja, o której mowa w ust. 12, zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach w pierwszym dniu Odbioru końcowego robót. 

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:  

1) na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr 

materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody 

działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy – wskazanym protokolarnie, zgodnie z 

postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu; 

2) wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 

Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

 
§ 8 

Podwykonawstwo 
1. Przy pomocy podwykonawcy/ów:……………………………………………., będących/niebędących podmiotem 

trzecim, Wykonawca wykona następujące roboty: ………………………………………………………………………………………..  
lub  

Na etapie złożenia oferty Wykonawca oświadczył, że całość przedmiotu Umowy zrealizuje własnymi siłami, 
z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca może zgłosić podwykonawcę na etapie realizacji Umowy. W przypadku zgłoszenia 
podwykonawcy na etapie realizacji Umowy, stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu. 

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy, 
z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 pkt 3 Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na wprowadzenie takiej 
zmiany, poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, 
ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
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3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 
rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 
odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej na takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji 
projektowej, STWiORB, SWZ, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 
podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami Umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, 
za pośrednictwem Przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy, projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z: 

1) zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w 
Kosztorysie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy,  

2) częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji,  

- nie później niż 7 dni przed jej zawarciem.  
9. W przypadku projektu Umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

zobligowani są oni przedłożyć zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem Umowy.   

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu 
nie zgłosi zastrzeżeń w formie pisemnej. 

11. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Przedstawicielom 
Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

12. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 
5 niniejszego paragrafu,  

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust 8 i/lub ust. 
9 niniejszego paragrafu., 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6 niniejszego paragrafu, 
13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w 

terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

14. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu:  

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo; 
2) odpis z KRS lub CEIDG Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy 

z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby 
zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia 
do jego reprezentacji, 

- w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia tej Umowy. 
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15. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 12 niniejszego paragrafu.  

16. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną 
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej Umowy nie zgłosi 
do niej na piśmie sprzeciwu. 

17. 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 Umowy, w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy, o którym mowa § 
11 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 18 niniejszego paragrafu. 

18. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu 
Umowy również Wykonawcy. 

19. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Umowy, o której mowa w ust. 17,  jest dłuższy niż określony w ust. 5 
pkt. 1 Umowy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. 

21. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

22. 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 ust. 8-19 niniejszego paragrafu. 

23. W odniesieniu do Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą, stosuje się wszystkie 
ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej Umowie. 

24. Wykonawca zobowiązuje się nałożyć na Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, usługodawców, 
dostawców, oraz producentów przy pomocy, których realizuje niniejszą umowę, obowiązek ustanawiania 
gwarancji jakości dotyczących wykonanych przez nich prac i robót oraz dostarczonych przez nich urządzeń, 
materiałów i elementów, przewidujących prawo do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych również przez 
Zamawiającego. 

25. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu otrzymane od Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, usługodawców, dostawców, oraz producentów przy pomocy, których realizuje niniejszą 
umowę, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie otrzymuje od tych podmiotów w związku z realizacją Umowy, 
niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

 
§ 9 

Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę  
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

(dalszych podwykonawców) osób na stanowiskach robotniczych, wykonujących czynności bezpośrednio 
związane z wykonaniem robót remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych dotyczących przedmiotu 
Umowy w tym: 

- roboty ogólnobudowlane: roboty demontażowe, roboty ziemne, 
- roboty elektryczne: roboty ziemne, zabezpieczenie instalacji kablowych. 

2. Wraz z terminem zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca zobligowany jest przedłożyć Zamawiającemu 
oświadczenie, że osoby wykonujące prace, o których mowa w ust. 1 są zatrudniane na podstawie umowy o 
pracę. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden z uczestników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z 
przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.  

3. Bez przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w ust 2, osoby które muszą być zatrudnione na umowę o 
pracę nie będą wpuszczone na plac budowy, zatem nie będą mogły wykonywać pracy z przyczyn lezących po 
stronie Wykonawcy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
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w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury oświadczenie, że wszystkie osoby zatrudnione na 
stanowiskach robotniczych były zatrudnione na umowę o pracę. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego 
przedstawicieli, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej określonej w § 16 Umowy. 

8. Fakt przebywania na budowie osoby niezatrudnionej na umowę o pracę, która wykonuje czynności, o 
których mowa w ust. 1, musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawiciela 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę 
lub jego przedstawicieli.  

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.  

 
§ 10 

Warunki odbioru 
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Głównego 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Głównego Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 
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2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika 
budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Nadzoru Inwestorskiego.  

3. Główny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości 
do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
wpisem do Dziennika budowy. 

4. Jeżeli Główny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 
określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca 
jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 
przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór końcowy robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Głównego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po 
uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru 
Zamawiającemu na adres wskazany § 22 ust. 1  pkt 1 Umowy.  

7. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego robót Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy 
w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

8. W celu dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru:  

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z STWiORB i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów końcowych 

podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w 
tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia 
dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie. 

10. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży kompletnych dokumentów wymienionych w ust. 8 lub/i ust. 9 
Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

11. Odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, Głównego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej  i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 
współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

12. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot Umowy. 

13. Przystąpienie do Odbioru końcowego robót następuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia 
zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

14. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany przez Zamawiającego będzie trwał do 3 dni roboczych od 
daty, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu 

15. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego robót zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem:  

1) nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, 
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub  

2) z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń,  
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- Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy robót, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 
usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego robót.  

16. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. 
17. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy 
Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a gdy kwota 
ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na 
zasadach ogólnych; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na 
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania bez dodatkowego 
wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt 
usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

18. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego robót uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

19. Terminy usuwania wad dla poszczególnych asortymentów robót nie mogą być dłuższe niż 14 dni od daty 
powiadomienia Wykonawcy o wadach - chyba, że technologia robót uniemożliwi usunięcie wad w tym 
terminie. 

20. Terminy na usunięcie wad nie wstrzymują terminu realizacji Umowy i w przypadku jego uchybienia 
Zamawiający naliczy kary umowne.  

 
§ 11 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: netto: …………. zł (słownie: 
………………………/100) wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%, ……………….. zł czyli łącznie brutto: 
……………… zł (słownie:…………………………….. ………/100) 

2. Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się, że wynagrodzenie za roboty:  
1) przygotowawcze …………… netto (słownie: ………………../100), 
2) prowadzone w holu głównym i schodach zewnętrznych:  …………… netto (słownie: ………………../100), 
3) przy elewacjach …………… netto (słownie: ………………../100), 
4) związane z Instalacją elektryczną  …………… netto (słownie: ………………../100 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu Umowy wynikające wprost zapisów niniejszej Umowy oraz dokumentacji, o 
której mowa w § 1 ust. 3 Umowy, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji 
spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których 
nie można wykonać przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

5. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
Umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami 
przedstawionymi w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz w § 18 ust. 2 pkt 6 i § 19 Umowy. 

6. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy są to między innymi koszty:  
1) Wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy 
2) podatku VAT w wysokości 23%,  
3) wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,  
4) zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu prac,  
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5) związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, 
6) wywozu materiałów pozostałych po likwidacji terenu prac,  
7) doprowadzenia terenu do porządku,  
8) związane z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy. 
7. W przypadku odstąpienia od części robót ujętych w przedmiocie Umowy, ich wartość zostanie obliczona w 

oparciu o ceny jednostkowe robót wskazane w kosztorysie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy. 
Wartość tych „robót zaniechanych” będzie pomniejszać należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 
1 i 2 niniejszego paragrafu. 

8. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z tytułu niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz 
osób trzecich bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uczynić 
wzmiankę o powyższym zastrzeżeniu na każdym piśmie Wykonawcy stwierdzającym istnienie wierzytelności, 
których przelewu Wykonawca ma zamiar dokonać pod warunkiem uzyskania na to zgody Zamawiającego. 

 
§ 12 

Warunki płatności.  
1. Rozliczanie robót, za wykonanie przedmiotu Umowy, odbędzie się fakturą końcową. 
2. Wykonawca wystawi fakturę końcową w oparciu o Protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
3. Wraz z fakturą końcową Wykonawca zobligowany jest złożyć:  

1) Protokół Odbioru końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót 
budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców; 

2) Harmonogram; 
3) Dokumenty gwarancyjne; 
4) oryginał oświadczenia Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec 

jakichkolwiek podwykonawców i dalszych podwykonawców (według załącznika nr 1 do Umowy), 
5) oryginały oświadczeń Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 

Wykonawcy i oświadczenia dalszych podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych 
wobec Podwykonawców (według załącznika nr 2 do Umowy), 

6) oświadczenie, że wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych były zatrudnione na 
umowę o pracę. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 3 Zamawiający jest 
uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez 
Wykonawcę stosownych dokumentów.  

5. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 
mowa w ust. 3, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania odsetek. 

6. Należności z tytułu faktur będą płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w 
…………………………nr…………………………………………………………….. 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 
regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

9. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
stanowi nienależyte wykonanie niniejszej Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania spłaty wobec 
Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialności solidarnej z art. 6471.  KC i potrącenia kwoty równej tej 
należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego (choćby jeszcze niewymagalnej) na co 
Wykonawca wyraża zgodę lub dokonania spłaty należności Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych 
Podwykonawców z kwot pozyskanych z zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 Umowy. 

10. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy w przypadku zalegania przez Wykonawcę z 
wymagalnymi płatnościami na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za roboty lub usługi przez 
nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do 
zabezpieczenia roszczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców do czasu przedłożenia przez 
Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub przedłożenia cesji 
wymaganej należności. 

11. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wykonane 
roboty i prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub w 
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jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego 
paragrafu. 

12. Wykonawca zobowiązuje się uczynić wzmiankę o zastrzeżeniu wskazanym w ust. 11 na każdym piśmie 
Wykonawcy stwierdzającym istnienie wierzytelności, których przelewu Wykonawca ma zamiar dokonać pod 
warunkiem uzyskania na to zgody Zamawiającego. 

13. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej Umowy lub związaną z niniejszą 
umową z każdą wzajemną płatnością, również niewymagalną, należną Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę.  

14. Zapłata należności o której mowa w ust. 13, przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez 
Zamawiającego tej należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
wykonania i zakończenia przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

15. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) i posiada numer 
identyfikacji podatkowej – NIP: 676 17 87 436 

16. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada 
NIP: …………………………. 

17. Wykonawca może wystawić i wysłać do Zamawiającego ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Zamawiający zobowiązany jest do odbierania 
od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF). Do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych Wykonawca 
wykorzystuje własne konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Prawidłowo wystawiona 
ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawierać następujące dane Zamawiającego: 
NABYWCA: 

- Nazwa kontrahenta: Krakowskie Biuro Festiwalowe 
- NIP: 676-17-87-436 
- Typ numeru PEPPOL: NIP 
- Numer PEPPOL: 6761787436 
- Adres: ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków 
-  

ODBIORCA: 
- Krakowskie Biuro Festiwalowe 
- Adres: ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków 

18. Terminem otrzymania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest data dostępności faktury w Platformie 
Elektronicznego Fakturowania (PEF) dla Zamawiającego potwierdzona otrzymaną wiadomością e-mail. 
Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych innych niż 
ustrukturyzowana faktura elektroniczna za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

19. W przypadku zmiany statusu podatnika VAT, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. 
Informacja o zmianie statusu podatnika VAT, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna zostać 
przekazana w formie pisemnej nie później niż w momencie przedłożenia faktury. 

20. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106 z późn. zm.), Zamawiający  
uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników 
VAT, a w razie braku rachunku ujawnionego w ww. wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania 
przez Wykonawcy, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. 

21. Obydwie Strony wyrażają zgodę na wzajemne wystawienie i przesyłanie faktur, korekt faktur oraz duplikatów 
faktur w formie elektronicznej – zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku 
– odpowiednio na adres email Zamawiającego:  faktury@kbf.krakow.pl oraz adres email 
Wykonawcy:…………….. 

. 
§ 13 

Rękojmia i Gwarancja 
1. Wykonawca zapewnia wykonanie robót jakościowo dobrych, zgodnie z dokumentacją, o których mowa w § 

1 ust. 3 Umowy, przepisami i normami technicznymi i innymi warunkami Umowy oraz, że nie posiadają one 
wad pomniejszających wartość robót lub czynią przedmiot Umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie 
z jego przeznaczeniem.  
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2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości obejmującej całość zrealizowanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych oraz użytych materiałów w ramach realizacji Umowy na okres …………….. miesięcy (zgodnie z 
oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie) od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot Umowy ma wady, 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie.  

4. Istnienie wad przedmiotu Umowy ujawnionych w trakcie okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający zgłasza 
Wykonawcy mailem na adres: ……………………l lub faksem na nr …………………. 

5. Wykonawca przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie do 3 dni 
roboczych, od zgłoszenia przez Zamawiającego wg zasad określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, o których mowa w ust. 5 na własny koszt i ryzyko, w terminie 
do 5 dni roboczych, od dnia przystąpienia do usunięcia wad. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania dłuższych terminów niż określone w ust. 5 i 6 w przypadku 
jeśli kolidowałoby to z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub wynikało z możliwości technicznych lub 
technologicznych dotyczących usunięcia wady.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez 
Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 
wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu Umowy 
wynosi ……………. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy.  

10. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego: Kartę gwarancyjną potwierdzającą udzielenie gwarancji na 
zasadach i w terminach określonych w niniejszym paragrafie i załącznikach do Umowy – wg. wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 3 do Umowy. 

11. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie realizował w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 
ust. 1 Umowy wszystkie prace serwisowe i naprawcze.  

12. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych przeglądach w okresie gwarancji oraz na miesiąc 
przed upływem okresu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 2, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 11 ust. 1 Umowy. 

13. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, Głównego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego 
sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół 
przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym 
przez Zamawiającego terminie. 

14. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

15. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i w okresie 
gwarancji jakości w terminie 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi, 
w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości. 

16. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, Głównego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

17. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

18. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony Odbiór 
ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 
i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z 
niniejszej Umowy.  

19. Z odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego. 
20. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór 
ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy 
na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu którego 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady 

21. Bieg terminu rękojmi oraz gwarancji liczony jest od daty protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy. 
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§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp w wysokości 5% Ceny 
ofertowej brutto, co stanowi kwotę w wysokości ………………. (słownie: ……………………………………………../100). 

2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w 
tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  
5. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na 
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

7. Kwota stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od dnia odbioru robót. 

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 30% wartości 
Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego 
okresu. 

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  
i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust 7 i 8. Zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z 
Umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego wezwania do zapłaty. 

13. W przypadku wystąpienia Wad lub usterek podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie 
protokół ich usunięcia.  

14. W przypadku wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy, usługobiorców oraz innych osób trzecich związanym z realizacją Umowy, zwrot 
zabezpieczenia w wysokości równej spornej kwocie zostaje zatrzymany na czas wyjaśnienia powyższych 
okoliczności lub postępowania sądowego do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.  

15. Jeżeli zgłoszone roszczenie spowoduje zobowiązanie do zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podmiotów 
wskazanych w ust. 14 spornej kwoty, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia spornej kwoty z 
zabezpieczenia przedmiotowej należności bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

16. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 
ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie 
później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

17. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 16 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 
dotychczasowe Zabezpieczenie. 

18. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu 
danej części Zabezpieczenia. 
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§ 15 
Ubezpieczenie Wykonawcy. 

1. Wykonawca, najpóźniej z dniem zawarcia Umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu 
kserokopii aktualnej polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku jej braku – innego 
dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności (zwanego dalej „innym dokumentem”): w okresie realizacji przedmiotu Umowy na 
kwotę w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).  

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 1 obejmuje swym zakresem co 
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a 
także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy.  

3. Wykonawca zobligowany jest również do ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego 
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.  

4. Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku – innego 
dokumentu, przedłożyć Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, w terminie do 14 dni.  

5. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy polisy lub innego dokumentu, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo ubezpieczyć budowę 
na  koszt wykonawcy uwzględniając wszelkie  ryzyka jakie mogą wystąpić, biorąc pod uwagę charakter 
obiektu i  wykonywanych robót, lub ubezpieczyć na jego koszt  przedmiot Umowy w okresie usuwania wad 
z uwzględnieniem ryzyk wskazanych wyżej. 

6. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.   
7. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia terminu ważności wniesionej polisy 
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu, albo jeśli nie jest to możliwe do wniesienia nowej polisy 
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu na okres wynikający z aneksu Umowy.  

8. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 16 

Kary umowne 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w 

podanych wysokościach:  
1) Wykonawca płaci Zmawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego  
w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w § 11 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki; 

b) za wykonywanie robót i prac niezgodnie z Umową, zatwierdzoną dokumentacją projektową i 
STWIORB, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych 00/100), za każdy stwierdzony przypadek; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty 
dzień kalendarzowy zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
poszczególnych wad; 

d) jeżeli roboty i prace objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca czy też dalszy Podwykonawca zgłoszony przez 
Wykonawcę Zamawiającemu – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), za każdy 
stwierdzony przypadek wykonywania robót i prac objętych przedmiotem Umowy przez taki 
nieuprawniony podmiot; 

e) jeżeli czynności zastrzeżone dla osób wskazanych w § 5 ust. 1-2 Umowy, będą wykonywały inne 
osoby niż wskazane w Umowie – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 
za każdy stwierdzony przypadek wykonywania takiej czynności przez nieuprawnioną osobę; 
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f) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 14 ust. 16 Umowy – w wysokości 
1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, która w braku jej dobrowolnej 
zapłaty przez Wykonawcę zostanie pokryta z należności wzajemnych wynikających z faktury 
wystawionej przez Wykonawcę, bądź ze środków uzyskanych przez Zamawiającego z 
obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego wykonania Umowy złożonego przez 
Wykonawcę; 

g) jeżeli Wykonawca przed rozpoczęciem robót i prac nie przedłoży do zaakceptowania projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub projektu jej zmiany – w 
wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek 
takiego naruszenia; 

h) jeżeli Wykonawca nie przedłoży potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w każdym przypadku naruszenia takiego obowiązku - w 
wysokości 1 000,00 zł (słownie; jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień przekroczenia 
terminu, o którym mowa w § 8 ust. 14 Umowy, jednakże w jednym przypadku nie więcej niż 
3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty lub jej zmiana winna być zgodna z 
zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty, lub projektem jej zmiany; 

i) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)  za  każdy  
przypadek  braku  zapłaty  wynagrodzenia  – w stosunku do każdego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy; 

j) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, w wysokości – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 001/00) za każdy dzień 
opóźnienia – w stosunku do każdego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

k) jeżeli nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 9 ust. 2 lub  § 9 ust. 6 Umowy lub przedłoży 
w tym zakresie tylko częściową, niepełną informację, nieobejmującą wszystkich osób, o których 
mowa w § 9 ust. 1 Umowy - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy taki 
przypadek; 

l) w przypadku stwierdzenia, że pracownik lub pracownicy wykonujący czynności, o których mowa 
w § 9 ust. 1 nie są zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę - w wysokości 500,00 zł (słownie: 
pięćset złotych 00/100) za każdy taki przypadek; 

m) za zwłokę Wykonawcy w uwzględnieniu uwag do dokumentów, o których mowa w § 3 Umowy 
lub złożenie ich w sposób niezgodny z Umową - w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 
00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

n) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem, że kara nie 
przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 4 
Umowy.  

b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 
Wykonawcę w terminach określonych Umową - w wysokości 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc 
złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Limit kar umownych (łączna maksymalną wysokość kar umownych), jakich Strony mogą żądać z wszystkich 
tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % wynagrodzenia brutto wykonawcy określonego 
w § 11 ust. 1 Umowy. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa 
poniesionej szkody, to Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. Niezależnie od określonych w Umowie kar umownych Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na 
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowne, w terminie 14 dni  
od  daty  wystąpienia  przez  Stronę  drugą  z  żądaniem  zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.  
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5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu o którym mowa w ust. 4, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo potrącenia kwoty kary umownej z każdej płatności należnej lub przyszłej, jaka będzie się należeć 
Wykonawcy.  

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie (potrącenie) przez Zamawiającego kwoty kary 
umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu 
Umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z pozostałych środków prawnych 
określonych niniejszą umową. 

 
§ 17 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę (odstąpić od niej), bez możliwości wniesienia przez Wykonawcę 

roszczeń o odszkodowanie oraz obciążyć Wykonawcę karami umownymi zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 lit. n) 
Umowy, w przypadku, gdy:  

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

2) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami i pracami inne 
osoby niż wskazane w § 5 ust. 1-2 Umowy lub niezaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie z 
postanowieniami § 5 ust. 4-6 Umowy. 

3) Wykonawca realizuje roboty i prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
dokumentacją, o której mowa w § 1 ust 3 Umowy, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 
umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od uprzedniego wezwania Wykonawcy do 
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 
znacznej części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót i prac oraz pozostałych zobowiązań 
umownych, 

5) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), 
bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 8 ust. 7 Umowy (niezależnie od 
możliwości naliczenia Wykonawcy z tego tytułu kary umownej), 

6) Wykonawca pomimo upływu terminu określonego w drugim pisemnym żądaniu Zamawiającego nie 
przedłoży najbardziej aktualnych dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 6 Umowy lub przedłoży 
w tym zakresie tylko częściową, niepełną informację, nieobejmującą wszystkich osób, o których 
mowa w § 9 ust. 1  Umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę (odstąpić od niej) ze skutkiem 
natychmiastowym, bez możliwości wniesienia przez Wykonawcę roszczeń o odszkodowanie oraz 
obciążyć Wykonawcę karami umownymi.  

2. Odstąpienie od niniejszej Umowy, w przypadkach o których mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 20 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu 

3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie przyczyny odstąpienia.  

4. W przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub powodująca że dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy, odstąpienie od Umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części 
Umowy, a Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty kary umownej. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w 

terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej Umowie; 
2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie od 
Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 
okoliczności 

6. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Głównego Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 
na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Głównego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez 
niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia od Umowy; 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 7 pkt. 3), po cenach 
przedstawionych w kosztorysie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy; 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na 
przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
9. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy będzie 

następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie, nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu) od ogólnej wartości przedmiotu 
zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie, 
obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

10. Kosztorysy o których mowa w ust. 9 pkt. 2) opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej 

Umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;   
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania.  

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich 
pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego.  

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na  podstawie kosztorysów 
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Głównego Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

 
§ 18 

Zmiany w Umowie. 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian określonych 
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.  

2. Zmiany treści Umowy mogą dotyczyć: 
1) przedłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy  

o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, w 
następujących sytuacjach: 
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a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót 
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności 
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót; 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność; 

e) 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 nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; 

h) zawarcia aneksu do niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania 
niniejszej Umowy; 

i) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać 
wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej, 

- z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 
2) osób realizujących lub nadzorujących wykonanie zamówienia, poprzez zastąpienie ich innymi 

osobami posiadającymi kwalifikacje co najmniej takie same kwalifikacje w zakresie wymaganym 
przez Zamawiającego, w przypadku kiedy z uzasadnionych przez Wykonawcę przyczyn osoby te nie 
są w stanie wziąć udział w realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 5 Umowy. 

3) zmiana lub rezygnacja Podwykonawców wskazanych w ofercie:  
a) będących jednocześnie podmiotem trzecim na zasoby, którego Wykonawca powoływał się 

przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest możliwa wyłącznie 
wtedy jeśli zaproponowany Podwykonawca lub sam Wykonawca wykaże, że zgodnie z 
treścią SWZ:  

- spełnia określony warunek udziału w postępowaniu,  
- nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania. 

b) niebędących podmiotem trzecim, w przypadku kiedy z uzasadnionych przez Wykonawcę 
przyczyn osoby te nie są w stanie wziąć udział w realizacji zamówienia. 

4) zakresu i rodzaju (usług/dostaw/robót) zleconych prac Podwykonawcom, poprzez wskazanie 
innego zakresu, w przypadku kiedy Wykonawca uzna za konieczne w celu prawidłowej realizacji 
zamówienia wprowadzenie takich zmian. 

5) zmian w dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy wynikającej z: 
a) wystąpienia robót zamiennych, na zasadach określonych w § 1 ust. 6 Umowy; 
b) zamiany materiałów przedstawionych w ofercie lub określonych w dokumentacji Umowy, 

na zasadach określonych w § 1 ust. 8 Umowy; 
c) rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu Umowy, na zasadach 

określonych w § 1 ust. 7 Umowy; 
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d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 
36a ust. 1 PrBud; 

e) wystąpienia warunków na budowie odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

f) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji; 

h) wystąpienia robót zamiennych, mających na celu poprawę jakości, funkcjonalności, 
przedmiotu Umowy na etapie użytkowania, których zasadność wskaże Projektant i zostaną 
one zaakceptowane Głównego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6) wynagrodzenia umownego (dotyczy ceny za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, jak i 
poszczególnych cen jednostkowych) w przypadku: 

a) wystąpienia sytuacji o której mowa w § 1 ust. 7 Umowy; 
b) wystąpienia przesłanki o której mowa w pkt 5 lit. h) niniejszego paragrafu; 
c) wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 19 Umowy; 

- z zastrzeżeniem sporządzenia Protokołu konieczności, o którym mowa w § 19 ust. 7 Umowy. 
7) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, wyłącznie na 

wniosek Zamawiającego, w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o 
dofinansowanie lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

3. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 2 pkt 1) zmiana terminu realizacji Umowy zostanie:  
- odnotowana w Dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez 

kierownika budowy oraz Głównego Inspektora Nadzoru;  
- wprowadzona stosownym aneksem zaakceptowanym przez Strony Umowy. 

4. Strony ustalą nowe terminy realizacji Umowy z zastrzeżeniem, że maksymalny okres przesunięcia terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

5. Katalog zmian określonych w ust. 1 i 2 określa zmiany na które Strony mogą wyrazić zgodę nie stanowi jednak 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

6. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca.  
7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do skorzystania z przesłanek dotyczących zmiany Umowy, o 

których mowa w ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany 
jest do przekazania Głównemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy 
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w 
terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o 
danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7 wszelkich innych 
dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady 
określone w § 19 Umowy i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i 
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Głównego Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7 Główny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, 
bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i wydania 
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

12. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Głównemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i przedłożenia na żądanie Głównego Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego jej kopii. 

13. W terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7 wraz z propozycją 
wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Główny Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, 
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i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w 
przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

14. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Głównego Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i 
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

15. Po stronie Zamawiającego wniosek o zmianę może zgłosić osoba wskazana w Umowie do nadzoru nad jej 
realizacją. Wniosek taki jest podstawą do przygotowania aneksu. 

16. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

17. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
2) danych teleadresowych,  
3) danych rejestrowych, 
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy. 

 
§ 19 

Dodatkowe roboty budowlane. 
1. W sytuacji, gdyby Umowa została zmieniona na podstawie:  

1) art. 455 ust. 1 pkt 2-3 Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych 
robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej Umowy („zamówienia 
podstawowego”),  

2) art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie robót budowlanych, 
wykraczających poza przedmiot niniejszej Umowy („zamówienia podstawowego”), z zastrzeżeniem 
że nie spowodują one zmiany ogólnego charakteru Umowy, a ich wartość nie przekroczy 15% 
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, 

- to ustala się zasady ich zlecania oraz rozliczania jak w niniejszym paragrafie. 
2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 wykraczających poza przedmiot 

niniejszej Umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez 
Strony Umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie.  

3. Podstawą do podpisania aneksu będzie Protokół konieczności, sporządzany przez Kierownika budowy, 
akceptowany przez Zamawiającego i podpisywany przez:  

1) Kierownika budowy,  
2) Głównego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
3) Projektanta, 
4) Wykonawcę, 
5) Przedstawicieli Zamawiającego uprawnionych do nadzoru nad Umową, 

- Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że pełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 
455 ust. 1 pkt 2-3 lub ust. 2 Pzp, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu. 

4. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej 
opisującej te roboty lub poprzedzone nadzorem autorskim. 

5. Wartość robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, zostanie obliczona w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) 

niniejszej Umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót zgodnie z obmiarem; 
2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. 

takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt. 1) niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na 
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Głównego 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. 

6. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres 
ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm 
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Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

7. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji 
dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez 
Głównego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
§ 20 

Prawa autorskie. 
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 Umowy Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający przyjmuje, autorskie prawa majątkowe do wszystkich 
utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych  w  trakcie  
realizacji  przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: opracowania projektowe, raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy 
realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej „utworami”; 

2) zezwala Zamawiającemu na wykonanie oraz korzystanie z opracowań utworów oraz  ich przeróbek   
oraz   na   rozporządzanie   tymi   opracowaniami   wraz   z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu 
praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 
a) użytkowania utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z 

realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego, 
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 
do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h) reemisja, 
i) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów  do  celów  promocyjnych i reklamy 

oraz w sporach sądowych i sporach pozasądowych, 
l) wprowadzanie zmian, skrótów, 
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
n) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie  przez  

Zamawiającego  lub  osoby  wskazane  przez  Zamawiającego  w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2). 
5. Po zakończeniu lub wypowiedzeniu Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

wytworzone przez siebie w ramach realizacji Umowy. 
6. Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących realizacji zadania, powoływał się na umowę w 

trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od 
Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
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1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. 2019r. poz. 1231 ze zm.) i nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 
osób. 

8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z 
tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w 
związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania;  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 
osób zgłaszających roszczenia. 

9. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o 
których mowa w ust. 1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego 
nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 
§ 21 

Ochrona Informacji. 
1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim Informacji Poufnych pozyskanych od 

Zamawiającego podczas realizacji niniejszej Umowy. 
2. Strony będą traktowały jako Informacje Poufne, wszystkie informacje przekazane lub uzyskane od drugiej 

Strony lub podmiotów działających w ich imieniu lub współpracujących z nimi, niezależnie od ich formy i 
nośnika, w tym informacje ustne i wizualne, uzyskane przed lub po zawarciu niniejszej Umowy, niezależnie 
od faktu czy takie Informacje Poufne zostaną oznaczone jako poufne czy też nie.  

3. Wykonawca może ujawnić Informacje Poufne jedynie swojej kadrze zarządzającej i pracownikom, 
podwykonawcom, (każdy z nich zwany będzie z osobna “Przedstawicielem” a łącznie „Przedstawicielami”), 
pod warunkiem jednak, że Przedstawiciele zobowiążą się przestrzegać zobowiązania do zachowania 
poufności Informacji Poufnych w zakresie opisanym w niniejszej Umowie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) właściwej ochrony Informacji Poufnych przed nieuprawnionym wykorzystaniem; 
2) niepowielania otrzymanych nośników Informacji Poufnych; 
3) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy; 
4) ograniczenia, przy użyciu wszelkich odpowiednich środków, przepływu oraz zakresu wykorzystania, 

Informacji Poufnych w całości lub części do Przedstawicieli, których udział w realizacji Umowy jest 
konieczny; 

5) informowania na każde żądanie Zamawiającegow formie pisemnej, o przedstawicielach 
Wykonawcy, którym Informacja Poufna została ujawniona wraz z zakresem ujawnionej informacji; 

6) nieujawniania Informacji Poufnych znajdujących się w ich posiadaniu, w całości lub  
w części, w jakikolwiek sposób, osobom trzecim lub podmiotom innym niż Przedstawiciele 
Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca lub Przedstawiciele będą prawnie zobowiązani do ujawnienia 
Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować o tym fakcie na piśmie, 
w celu umożliwienia podjęcia, w razie konieczności, działań lub procedur zapobiegawczych oraz 
uprzedniego skonsultowania, bez względu na okoliczności, zakresu i harmonogramu wymaganego 
ujawnienia; 

7) niewykorzystywania Informacji Poufnych ze szkodą dla Zamawiającego; 
8) niezwłocznego zwrócenia, na żądanie Zamawiającego, wszelkich dokumentów zawierających 

Informacje Poufne oraz wszelkich kopii takich dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę lub 
jego Przedstawicieli; 

9) niezwłocznego zniszczenia, na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów zawierających 
Informacje Poufne oraz wszelkich kopii takich dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę lub 
jego Przedstawicieli, oraz do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu pisma potwierdzającego 
zniszczenie powyższych dokumentów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego w przypadku powzięcia 
wiadomości lub podejrzenia o naruszeniu zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie.  

6. Wykonawca akceptuje fakt, iż Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania środków niezbędnych do 
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przeciwdziałania naruszeniu któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, w szczególności dochodzenia 
wykonania postanowień niniejszej Umowy na drodze sądowej. Tego rodzaju środki przysługują 
Zamawiającemu niezależnie od środków przysługującym mu na podstawie przepisów prawa i zasad 
słuszności. Wszelkiego rodzaju odszkodowania przyznawane Zamawiającemu na podstawie niniejszej 
Umowy nie będą niczym ograniczone i będą obejmować, oprócz faktycznie poniesionych szkód 
bezpośrednich, także utracone zyski. 

7. Katalog Informacji Poufnych określony w ust. 2 jest katalogiem otwartym. Strony będą traktowały, jako 
Informacje Poufne, wszystkie informacje przekazane lub uzyskane od drugiej Strony lub podmiotów 
działających w ich imieniu lub współpracujących z nimi, niezależnie od ich formy i nośnika, w tym informacje 
ustne i wizualne, uzyskane przed lub po zawarciu niniejszej Umowy, niezależnie od faktu czy takie Informacje 
Poufne zostaną oznaczone jako poufne czy nie. 

8. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, jeżeli w niniejszej Umowie nie określono inaczej 
będzie z nich korzystać wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy oraz dołoży należytej staranności w 
celu zapobieżenia ujawnienia ich osobom trzecim. Wykonawca będzie stosować takie same standardy 
ochrony informacji, jakie stosuje chroniąc poufność własnych informacji. 

9. W przypadku zakończenia współpracy pomiędzy Stronami, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
zwrócenia Zamawiającemu wszelkich Informacji Poufnych wraz z wszystkimi kopiami będącymi w jego 
posiadaniu lub innych osób, którym Informacje Poufne zostały ujawnione zgodnie z postanowieniami 
Umowy. 

 
§ 22 

Sposób komunikowania się Stron. 
1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji, 

lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście 
(za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, lub drogą 
elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy:  

1) Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2w, 30 – 311 Kraków tel. ………………., e-
mail: …………………..; 

2) Wykonawca: ………………………., tel. ………………., e-mail: ………………….. 
2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem 

albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 1 dnia roboczego fakt ich 
otrzymania.  

3. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane 
polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania lub w przypadku 
braku potwierdzenia po upływie terminu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Do bezpośrednich kontaktów z Stron podczas realizacji przedmiotu Umowy oraz do kontrolowania przebiegu 
prac objętych umową Strony wyznaczają:  

1) Ze strony Zamawiającego: osoby wskazane w § 4 ust. 2 Umowy; 
2) Ze strony Wykonawcy:  

………………………………… tel. …………………………….. e-mail: ………………………………. 
………………………………… tel. …………………………….. e-mail: ………………………………. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 nie powoduje zmiany Umowy o ile mają charakter tymczasowy. 
Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu 
osoby lub osób powołanych do realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie danych wskazanych w ust. 1. w 
przypadku niezawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, pismo przesłane na adres uprzednio 
wskazany, awizowane dwukrotnie, uznaje się za skutecznie doręczone. 

 
§ 23 

Informacje ogólne i porządkowe. 
1. Pod pojęciem Umowy należy rozumieć niniejszy dokument, wraz z kompletem załączników, które stanowią 

jej integralną część, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.  
2. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
3. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i 

odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.  
4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) Umowa; 
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2) Wyjaśnienia i zmiany do treści dokumentacji sporządzone na etapie prowadzonego postępowania 
o udzielenie niniejszego zamówienia 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami tj. dokumentacją o której mowa w § 1 ust. 
3 Umowy; 

4) Oferta Wykonawcy.  
5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 4 

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie 
rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, 
o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. W zakresie nieuregulowanym dokumentem wyższej rangi, wskazanych w ust. 4 zastosowanie mają przepisy 
określone w pozostałych dokumentach.  

7. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku 
polskim. 

8. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
9. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy 

kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 
10. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 
11. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności przepisy:  
1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z 

późn. zm.),  
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.); 
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2020. poz. 1333 ze zm.). 

12. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił  
Zamawiającemu. 

13. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił  Wykonawcy. 

14. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony oddają pod orzecznictwo właściwego dla 
Zamawiającego sądu powszechnego.  

15. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego  
w związku z umową, Strony zobowiązują się do:  

1) podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez 
Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2) podjęcia próby jego rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez 
Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
zgodnie z Regulaminem tego Sądu 

 
§ 24 

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów. 
1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy.  

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas 
trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii Umowy regulującej współpracę 
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i 
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jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy 
odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w 
imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w 
pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 
może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

5. W przypadku rozwiązania Umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od 
wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

 
§ 25 

Egzemplarze Umowy 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 
 

§ 26 
Wykaz załączników do Umowy. 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 
- Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców i dalszych podwykonawców; 
- Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczeń Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 

Wykonawcy i oświadczenia dalszych podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych 
wobec Podwykonawców; 

- Załącznik Nr 3 – Karta Gwarancyjna; 
- Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca danych osobowych. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA:   
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……………………………………… 
(miejscowość, data) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych zaległości finansowych w 

zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców i 

usługodawców (których zgodnie z umową podlegają obowiązkowi zgłoszenia Zamawiającemu oraz którzy nie 

podlegają obowiązkowi zgłoszenia Zamawiającemu), realizujących na moje/nasze zlecenie lub za moją/naszą 

zgodą i wiedzą prace, roboty, usługi i dostawy w ramach Umowy nr ……………………. z dnia ………………………… 

na realizację zamówienia pn. „Wykonanie oświetlenia i remont fasad zewnętrznych oraz holu głównego 

budynku Pawilonu Wystawowo - Informacyjnego „WYSPIAŃSKI 2000”. 

 
W załączeniu przekazuję oryginały oświadczeń niżej wymienionych podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, dostawców i usługodawców (zgłoszonych Zamawiającemu): 

 
1.  ………………………………………….. 

 
2.  ………………………………………….. 

 
 

……………………………………………………………………………….……… 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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……………………………………… 
(miejscowość, data) 

  

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych wymagalnych        roszczeń        

finansowych        wobec        Wykonawcy        -    firmy 

……………………………………………………………..……….. z siedzibą: ul. ………………………………..………………….., 

realizującej zamówienie pn. „Wykonanie oświetlenia i remont fasad zewnętrznych oraz holu głównego 

budynku Pawilonu Wystawowo - Informacyjnego „WYSPIAŃSKI 2000” w ramach Umowy 

nr …………………………. z dnia .............................................................................................. r. 

W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy 

(jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/usługodawcy/ dostawcy*) z zapłatą jakiejkolwiek części 

wynagrodzenia przysługującego mojej/naszej* firmie  z  tytułu  realizacji  Umowy  nr  ……………………………… z 

dnia zawartej 

pomiędzy moją/naszą* firmą (jako podwykonawcą/dalszym podwykonawcą/ usługodawcą/dostawcą*), 

a ………………………………... 

 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Usługodawcy/Dostawcy*) 
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KARTA GWARANCYJNA 

 

Sporządzona w dniu ................................................... r. 

1. Zamawiający:  Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie 30 – 311, ul. Wygrana 2, wpisane 

do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod nr 19, NIP 676-17-87-

436, REGON: 351210040 

2. Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Umowa nr ………………………. z dnia …………….. 

4. Przedmiot Umowy: 

Wykonanie oświetlenia i remont fasad zewnętrznych oraz holu głównego budynku Pawilonu 
Wystawowo - Informacyjnego „WYSPIAŃSKI 2000”. 

5. Data odbioru końcowego ................................................... r. 

Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie wykonane prace i roboty budowlane oraz materiały użyte w ramach 

Umowy, o której mowa w pkt 4 powyżej, z zastrzeżeniem że nie dotyczą one:  

a) wykonania dachu/pokrycia dachowego 

b) wykonania sieci logicznej 

- które zostały objęte odrębnymi warunkami gwarancji.  

 
Warunki gwarancji 
1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i prac, zasadami wiedzy technicznej i 
przepisami techniczno-budowlanymi. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i 
estetyczną przedmiotu gwarancji. 

3) Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ……… miesięcy, od dnia następnego po dniu spisania protokołu odbioru 
końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad istotnych przy odbiorze końcowym od dnia 
następnego po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia. 

4) W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze 
końcowym. 

5) W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy mailem na adres: ……………….. na 
nr …………………………. 

6) Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

a) Przystąpienie do usunięcia wad w terminie do 3 dni roboczych 

b) Usunięcie wad w terminie do 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia. 

Strony dopuszczają wydłużenie terminu usunięcia wad/usterek, jeżeli technologia ich usunięcia wymaga dłuższego 
czasu lub jeśli kolidowałoby to z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu 

7) W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad/usterek zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie 
gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru 
Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. 

8) Usunięcie wady/usterki zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 
9) W przypadku, o którym mowa w pkt 7. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 
10) Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania przechowuje 

Zamawiający. 
11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 
12) Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

gwarancji. 
13) Wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych przeglądach w okresie gwarancji oraz na miesiąc przed 

upływem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu gwarancyjnego. 
14) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, 

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. 
Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 
przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 
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15) Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakości wykonanych robót 
oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

16) Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i w okresie gwarancji 
jakości w terminie 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

17) Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, 
inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

18) Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad ujawnionych w 
okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

19) Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór 
ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i  
gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy.  

20) Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 
21) Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością 

użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca 
jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający 
wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady 

 

 

Warunki gwarancji podpisali: 
 

 

 

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

 

Udzielający gwarancji upoważniony 

przedstawiciel Wykonawcy 

Przyjmujący gwarancję przedstawiciel 

Zamawiającego 
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Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca danych osobowych 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. 
Wygrana 2, 30-311 Kraków.  

Z Biurem kontaktować można się: 

- listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,  

- elektronicznie na adres e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl 

- telefonicznie pod numerem +48 12 354 25 00. 

Dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania zawartej z Biurem Umowy, w wykonaniu której druga 
Strona przekazała Biuru Państwa dane osobowe jako osobie kontaktowej lub odpowiedzialnej z ramienia 
kontrahenta Biura do wykonywania bieżących obowiązków wynikającej z zawartej Umowy (art. 6 ust. 1 lit b 
RODO).  

Dane osobowe Biuro przetwarzać będzie do zakończenia realizacji i rozliczenia przedmiotowej Umowy zawartej 
z Biurem oraz w okresie niezbędnym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat. Po upływie 
powyższego okresu dalsze przetwarzanie danych ograniczone zostanie wyłącznie do celów archiwalnych i tylko 
o ile obowiązek ich archiwizacji wynikać będzie z przepisów obowiązującego prawa. 

Przesłane dane osobowe możemy przekazać: 

- podmiotom przetwarzającym w imieniu Krakowskiego Biura Festiwalowego - dostawcom systemów do 
zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych; 

- pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach 
przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.  

Przysługuje Państwu prawo  

• dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji czy Administrator przetwarza 
dane osobowe oraz informacji o takim przetwarzaniu; 

• sprostowania danych osobowych, jeżeli dane są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne; 

• żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już 
niezbędne do celów, w których zostały zebrane); 

• prawo do ograniczenia przetwarzanych danych, w takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Biuro nie będzie 
mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 
dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Biuro narusza właściwe przepisy o 
ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków wyznaczyło Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych, p. Łukasza Gajdeckiego, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Krakowskie Biuro 
Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, oraz przez e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl 

 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z ww Załącznikiem, akceptuje go w całości i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

Wykonawca zobowiązuje się przekazać w sposób pozwalający Zamawiającemu skorzystać z prawa odstąpienia od wykonania 

obowiązku informacyjnego treść informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych zawartych w przedmiotowym 

Załączniku: osobom go reprezentującym, pełnomocnikom, osobom, na rzecz których we własnym imieniu zawarł 

przedmiotową umowę, osobom wskazanym przez niego do kontaktów i/lub koordynacji zawarcia lub wykonywania 

przedmiotowej umowy, a także osobom, przy pomocy których zobowiązania określone niniejszą Umową wykonuje – których 

dane ujawnił Zamawiającemu dla potrzeb zawarcia i wykonywania niniejszej umowy.  
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