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KONTRAKT [WZÓR] 

Numer …./NS/2018 
CZĘŚĆ I 
DZIAŁ 1 

AKT UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  
wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („żółta książka”)  

obejmujących wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik 
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach  

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” 
Niniejszy Kontrakt zawarty dnia .................... roku w Kraśniku pomiędzy: 
Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Kraśniku przy ul. Granicznej 3A, 23-210 Kraśnik wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000206420, o kapitale zakładowym 20 983 000,00 złotych, NIP 715-020-02-47, REGON 
430073641 reprezentowaną przez:  
.......................................... - …......................................... 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
z jednej strony, 
a 
................................................................................................................................................ 
adres: ...................................................................................................................................... 
NIP................................  REGON ..........................................* 
Sąd Rejonowy ........................................................................ 
KRS ................* 
Kapitał zakładowy ..............................* 
* -jeżeli dotyczy 
Reprezentowanym(ą) przez: 
..................................................... - ................................................... 
zwanym(ą) dalej „Wykonawcą" 
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, złożonej w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu 
nieograniczonego, ustala się co następuje: 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („żółta książka”) obejmujących budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik. 

2. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano im 
w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego 
kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

a. Niniejszy Akt Umowy 
b. Warunki Szczególne Kontraktu 
c. Warunki Ogólne Kontraktu 
d. Program Funkcjonalno - Użytkowy 
e. Oferta Wykonawcy 
f. Inne dokumenty, będące częścią Kontraktu 
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4. Wszelkie uzupełnienia winny być odczytywane w takiej kolejności jak dokumenty, które modyfikują. 

5. Termin wykonania zamówienia wynosi: 
a. Dla części I: 37 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu,  
b. Dla części II: 25 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu, 
c. Dla części III: 48 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu z zastrzeżeniem, że odcinek sieci 

kanalizacji sanitarnej, o którym mowa w pkt 4.2.2 IDW musi zostać ukończony i przekazany 
Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą do dnia 15.12.2018 r., 

d. Dla części IV: 37 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu, 
e. Dla części V: 25 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady 
w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

7. Zamawiający, w uznaniu wykonania przez Wykonawcę Robót objętych niniejszym Kontraktem, 
usunięcia w nich wad, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie zapłaci Wykonawcy kwotę: 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT): 

…............................... PLN 

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

w tym VAT: …...................... PLN 

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

W przypadku zmiany przez władze ustawodawcze obowiązującej stawki podatku VAT, kwota 
wynagrodzenia wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w 
drodze Zmiany do Kontraktu, z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione. 

8. Zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy: 

….......................................................... (nazwa banku, pełny numer konta). 

Zmiana powyższego rachunku nie stanowi zmiany Kontraktu, jednak wymaga poinformowania 
Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest wiążąca dla Zamawiającego od dnia 
doręczenia powyższej informacji o zmianie rachunku. 

9. Kontrakt został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z czego 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

10. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 
11. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

Podpisano w dniu ………………………………..….. 
i opatrzono pieczęcią 

Podpisano w dniu ………………………………..….. 
i opatrzono pieczęcią 

……………………………………………………………………………. 

[podpisy osób upoważnionych] 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

[imiona i nazwiska podpisujących] 

………………………………………………………………………….. 

[podpisy osób upoważnionych] 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

[imiona i nazwiska podpisujących] 

……………………………………………………………………………. 

[pieczęć Zamawiającego] 

……………………………………………………………………………. 

[pieczęć Wykonawcy] 
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CZĘŚĆ II 

DZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z "Warunkami Kontraktowymi 
dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 
inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę" FIDIC "żółta książka", przygotowanych 
i opublikowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des 
Ingénieurs - Conseils – FIDIC) – pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, czwarte wydanie angielsko - 
polskie niezmienione 2008 z erratą dostępne pod adresem:  

SIDIRPL 00 - 238 Warszawa, ul. Trębacka 4 lok. 334 

tel. (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl . 

Warunki Kontraktu składają się z Części I - "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI 
KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
oraz Części II – Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

 

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA 
URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ 
ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ. 
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CZĘŚĆ II 

DZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 

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

 

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

Klauzula 1 Postanowienia ogólne ............................................................................................................. 11 
Klauzula 2 Zamawiający............................................................................................................................ 17 
Klauzula 3 Inżynier ................................................................................................................................... 18 
Klauzula 4 Wykonawca ............................................................................................................................. 19 
Klauzula 5 Projektowanie ......................................................................................................................... 26 
Klauzula 6 Kadra i robotnicy ..................................................................................................................... 27 
Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo .................................................................................... 30 
Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie .................................................................................... 30 
Klauzula 9 Próby końcowe ........................................................................................................................ 34 
Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego................................................................................................ 34 
Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady ...................................................................................................... 35 
Klauzula 12 Próby eksploatacyjne – niniejszy rozdział wykreśla się jako niemający zastosowania 
w niniejszej umowie ....................................................................................................................................... 35 
Klauzula 13 Zmiany i korekty ...................................................................................................................... 36 
Klauzula 14 Cena Kontraktowa i Zapłata .................................................................................................... 38 
Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego ......................................................................... 44 
Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę.................................................... 45 
Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność ...................................................................................................... 45 
Klauzula 18 Ubezpieczenie ......................................................................................................................... 45 
Klauzula 19 Siła wyższa............................................................................................................................... 46 
Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż...................................................................................................... 46 
Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające ......................................................................................... 46 
Klauzula 22 Klauzule końcowe .................................................................................................................... 47 
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego 
i Wykonawcy). 

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

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

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

 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 „Kontrakt” ” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-Użytkowy, Formularz 
Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie  Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany 
jest termin „Kontrakt” oznacza  także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego 
w Rzeczypospolitej Polskiej,  w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

Klauzulę 1.1.1.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.2 „Akt umowy” oznacza dokument oznaczony jako „Umowa” podpisany przez Zamawiającego i 
Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

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

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

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

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego” oznaczają Program Funkcjonalno – Użytkowy, włączony do Kontraktu, 
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Taki dokument ustala 
cel i zakres oraz inne kryteria techniczne dla Robót. 

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się jako nie mającą zastosowania 

Klauzulę 1.1.1.7 skreśla się jako nie mającą zastosowania 

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

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

1.1.1.11 „Program Funkcjonalno – Użytkowy” [zwany dalej „PFU”] oznacza dokument tak zatytułowany, 
włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz 
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-
Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje 
określenie „Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-
Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do 
„Programu Funkcjonalno-Użytkowego”. 

1.1.1.12 „Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu 
zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym 
w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
ustawy Kodeks Cywilny. 

1.1.1.13 „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli Gwarancji 
Jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim, w szczególności 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. 

1.1.2 Strony i Osoby 

1.1.2.2 „Zamawiający” – na końcu Definicji dodaje się, co następuje: 

W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

1.1.2.4 „Inżynier” – na końcu Definicji dodaje się, co następuje: 
 

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego 
funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”. Równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu. 

1.1.2.9 „Komisja Rozjemcza” skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.2.11 „Lider” - wykonawca reprezentujący wykonawców wspólnie realizujących przedmiot Kontraktu, zgodnie 
z pełnomocnictwem i umową konsorcjum lub umową równoważną. 

1.1.3 Daty, próby, okresy i wykonanie 

Subklauzulę 1.1.3.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.3.3 „Czas na Wykonanie” – oznacza czas, przeznaczony na wykonanie Robót na mocy klauzuli 8.2 [Czas na 
Wykonanie], liczony od dnia podpisania Kontraktu 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.3.10 „Okres Gwarancji” oznacza okres, w którym Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu 
gwarancji jakości w Robotach zgodnie z klauzulą 11.12 wskazany w Formularzu Oferty, liczony od daty podpisania 
przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego i kończący się po upływie czasu wskazanego w Formularzu Oferty. 

1.1.3.11 „Okres Rękojmi” oznacza okres, w którym Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi 
za wady w Robotach zgodnie z klauzulą 11.12 wskazany w SIWZ Część I – IDW i wynoszący 5 lat, liczony od daty 
podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego i kończący się po upływie 5 lat. 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” – na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zdanie: „odpowiadającą 
cenie brutto po uwzględnieniu wszystkich arytmetycznych poprawek dokonanych przez Komisję 
Przetargową w Ofercie Wykonawcy”. 

1.1.4.6 „Waluta obca” skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

1.1.4.10 „Kwota tymczasowa” skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

1.1.4.11 „Kwota zatrzymana” skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

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

1.1.4.14 „Protokół z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inżyniera w uzgodnieniu z Zamawiającym 
zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu 
o Rozdział 13 [Zmiany i korekty]. 

1.1.4.15 „Plan Płatności” – szacunek płatności przewidzianych do zrealizowania w okresie Umowy. 

1.1.4.16 „Koszty kwalifikowane” - wydatki lub koszty poniesione zgodnie z zasadami określonymi 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ wydanymi przez Ministra 
Rozwoju i Finansów, które kwalifikują się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację 
POIiŚ. 

1.1.4.17 „Koszty kwalifikowane” – inne wydatki poniesione przez Zamawiającego, poza kosztami 
kwalifikowanymi. 

1.1.5 Roboty i dostawy 

Klauzulę 1.1.5.4 uzupełnia się poprzez dodanie następującego zapisu na końcu tej klauzuli: 

Ilekroć w Warunkach mowa o Robotach Stałych rozumie się przez to również Roboty Zanikające i Podlegające 
(Ulegające) Zakryciu. 

1.1.6 Inne Definicje 

1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

W tym w szczególności wszelką dodatkową dokumentację wykonawczą wykonaną przez Wykonawcę na 
polecenie Inżyniera, a niezbędną dla prawidłowego wykonania Robót oraz dokumentację 
powykonawczą, instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

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

1.1.6.3 „Sprzęt Zamawiającego” - skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. 

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

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
1332 z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania 
organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 „Pozwolenie na budowę” – oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy. 

1.1.6.12 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z późn. zm.). 
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1.1.6.13 „Projekt Wykonawczy” oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót. 

1.1.6.14 „Raporty o postępie Robót” oznaczają raporty wymagane zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postepie 
Robót]. 

1.1.6.15 „Spotkania dotyczące postępu Robót” oznaczają spotkania wymagane zgodnie z klauzulą 4.25 
[Spotkania dotyczące postępu robót]. 

1.1.6.16 „Prawo Zamówień Publicznych” lub „Pzp” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, 
określającą zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania 
zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. 

1.1.6.17 „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
459 z późn. zm.). 

1.2 Interpretacje 

W subklauzuli 1.2 podpunkt c i d skreśla się i zastępuje następująco: 

(c) postanowienia obejmujące słowa „uzgodnić”, „uzgodniony” i „uzgodnienie” wymagają dokumentu 
sporządzonego w formie pisemnej oraz 

(d) „pisemnie” lub „na piśmie” oznacza dokument sporządzony w formie pisemnej . 

1.3 Przepływ informacji 

Klauzulę 1.3. zmienia się następująco: 

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekroć w Warunkach Szczególnych, lub innych 
dokumentach, o których mowa w pkt. 2 Aktu Umowy zostają przywołane przepisy konkretnych 
ustaw, rozporządzeń lub innych aktów, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź 
wydane w ich miejsce. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski. 

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.4 Prawo i język 

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Prawem właściwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

Językiem dla porozumiewania się jest język polski. 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

W klauzuli 1.5 wprowadza się następującą zmianę: 

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

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

1.6 Akt Umowy 

Klauzulę 1.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony. 

1.7 Cesje 

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek 
jego części osobom trzecim. 

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem jej 
nieważności dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających 
z niniejszego Kontraktu na osoby trzecie, dokonywać obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: 
cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki, jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej z niniejszego Kontraktu lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z 
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niniejszego Kontraktu lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywanie zastawu czy objęcie 
umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane bez 
uzyskania wymaganej zgody Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

Określone w zdaniu 2 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszym Kontrakcie postanowień 
dotyczących bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz Podwykonawców. 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Skreśla się drugie zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco: 

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i wszystkich innych dokumentów wymienionych w Umowie a 
będących częścią Kontraktu. 

Skreśla się ostatnie zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco: 

Ilość wykonanej dokumentacji będzie zgodna z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego w PFU. Wszelkie 
Dokumenty Wykonawcy powinny być przez cały czas dostępne do wglądu dla Inżyniera, Przedstawiciela 
Inżyniera, a także dla przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej i Nadzoru Wyższego. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentacji. 

Jako trzecie zdanie w drugim akapicie klauzuli 1.8 dodaje się: 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną 
dokumentację, jak określone zostało w Wymaganiach Zamawiającego lub jak wymagane jest przez Inżyniera. 

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie 
uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie Przedłużania Czasu na Wykonanie lub Kosztu. 

1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego 

Skreśla się punkt (b). 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

Klauzulę 1.10 skreśla się i zastępuje następująco: 

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Akcie Umowy z chwilą odbioru przez Zamawiającego 
przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego na czas nieoznaczony majątkowe prawa autorskie 
do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, do korzystania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i za granicą na wszelkich polach eksploatacyjnych. 

Prawa nabyte zgodnie ze zdaniem 1 uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i rozpowszechniania 
dokumentacji projektowej oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości 
lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do Dokumentacji 
Projektowej, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także 
przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie 
nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności 
następujące pola eksploatacji: 

(a) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 

(b) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości egzemplarzy 
we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik 
poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, 
techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

(c) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 

(d) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 
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(e) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji; 

(f) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy finansowej dla 
realizacji inwestycji, 

(g) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego; 

(h) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 

(i) realizacji na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych, w tym zlecania realizacji robót 
budowlanych przez osoby trzecie; 

(j) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy 
przez inne upoważnione osoby wykonujące inną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie 
oddzielnej umowy; 

(k) przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów budowlanych, zmiany 
sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy budynków, budowli i innych obiektów 
budowlanych przez Zamawiającego na terenie dla którego była opracowana dokumentacja projektowa; 

(l) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji wykonanej na 
podstawie niniejszej umowy. 

W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z udziałem osób trzecich, którym przysługują 
do nich lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych 
majątkowych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym 
Kontraktem. 

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez 
niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu. 

1.12 Poufne szczegóły 

Na końcu klauzuli 1.12 dodaje się: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania 
Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Wykonawca winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych robót w 
ramach kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie będzie nigdzie publikował lub pozwalał 
na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów robót, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

W razie naruszenia powyższych postanowień– Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w 
wysokości określonej w Kontrakcie, a ponadto może dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej karę 
umowną– na zasadach ogólnych. 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu konsorcjum podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości lub likwidacji jednej z tych osób. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie Zamawiającego o 
planowanych zmianach, o których mowa w tym punkcie, na co najmniej 30 dni przed planowanymi zmianami. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującej treści: 

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

Po klauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialność] dodaje się nową klauzulę 1.15 [Licencja na oprogramowanie] 

Klauzula 1.15 [Licencja na oprogramowanie] 
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Wykonawca oświadcza, iż posiada prawo do udzielenia licencji na oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu 
w ramach niniejszego Kontraktu. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej na oprogramowanie dostarczone w ramach 
niniejszego Kontraktu. 

Niniejszy Kontrakt stanowi dokument licencyjny. 

Licencja zostaje udzielona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony i nie podlega wypowiedzeniu w okresie trwałości Projektu; po 
upływie okresu trwałości Projektu termin wypowiedzenia wynosi 1 rok. 

Licencja obejmuje używanie oprogramowania jednocześnie na 1 komputerze stacjonarnym. 

Koszty uzyskania licencji, w tym ewentualne wynagrodzenie podmiotów trzecich, ponosi Wykonawca i nie może 
z tego tytułu żądać od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca udziela licencji w ramach wynagrodzenia określonego w Akcie Umowy. 

Z tytułu udzielonej licencji Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z utworu na 
wymienionych poniżej polach eksploatacji. 

Licencja obejmuje n/w pola eksploatacji: 

(i) utrwalanie w pamięci komputera oraz urządzeń przenośnych, 
(ii) uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, 
(iii) wprowadzanie danych, aktualizacja danych, kasowanie danych, dokonywanie eksportu danych, 
(iv) wykonywanie dowolnej ilości kopii bezpieczeństwa i kopii zapasowych, 
(v) dokonywanie zmian wyłącznie w celu modyfikacji i adaptacji na potrzeby zmiany lub rozbudowy systemu lub 

modułu systemu, 
(vi) trwałego lub czasowego zwielokrotniania oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami 

w jakiejkolwiek formie w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania 
i przechowywania oprogramowania niezbędne jest jego zwielokrotnianie, 

(vii) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu jego idei i zasad 
przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności 
upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub 
przechowywania programu komputerowego, 

(viii) instalowanie i wykorzystywanie oprogramowania na wskazanych w pkt (i) – (vii) polach eksploatacji na 
innych nośnikach niż pierwotne z zachowaniem liczby stanowisk określonych powyżej, 

Licencja obejmuje również bezpłatne aktualizacje oprogramowania bez ograniczenia czasowego. 

W ramach udzielonej licencji Wykonawca zapewni współpracę dostarczonego oprogramowania z obecnie 
używanym u Zamawiającego, z którym nowe oprogramowanie ma być kompatybilne.  

Zamawiający nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji. 

Klauzula 2 Zamawiający 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

Zmienia się pierwsze zdanie pierwszego akapitu w następujący sposób: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu i władania tymi częściami Terenu Budowy, które są konieczne 
do realizacji robót zgodnie z Programem. 

Akapit drugi skreśla się. 

Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco: 
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W przypadku gdy zwłoka w przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z winy Zamawiającego to Wykonawca, 
powiadomi o tym Inżyniera i będzie miał prawo do wydłużenia Czasu na Wykonanie z powodu takiego opóźnienia 
na mocy klauzuli 8.4, jeżeli wykonanie jest lub zostanie opóźnione. 

Akapit piąty skreśla się i zastępuje następująco: 

Przedłużenie czasu nie nastąpi natomiast w zakresie w jakim uchybienia Zamawiającego były spowodowane przez 
jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 
jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy. 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

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

Klauzula 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Po zdaniu pierwszym dodaje się: 

Na końcu trzeciego akapitu dodaje się następujący tekst: 

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

klauzula 1.7 [Cesje] 

klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy], 

klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera], 

klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy] 

klauzula 4.4 [Podwykonawcy], 

klauzula 4.7 [Wytyczenie], 

klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] 

klauzula 4.24 [Wykopaliska], 

klauzula 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe], 

klauzula 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] 

klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy] 

klauzula 6.8 [Kadra Wykonawcy] 

klauzula 8.3 [Program] 

klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie], 

klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót], 

klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie], 

klauzula 10.3 [Zakłócenie Prób Końcowych], 

klauzula 13 [Zmiany i korekty], 

klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego], 

klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej], 

klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

Inżynier bez zgody Zamawiającego nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawców z ich obowiązków, zobowiązań 
lub odpowiedzialności w świetle kontraktu na roboty, ani nie ma uprawnień do anulowania jakichkolwiek części 
robót i przyznania tych robót innemu Wykonawcy. 

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

Inżynier będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego. 

3.4 Zmiana Inżyniera 

Klauzulę 3.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 3 dni o zamiarze zmiany 
Inżyniera. 

Zamawiający może zdecydować o rezygnacji z udziału Inżyniera w realizacji Kontraktu. W takim wypadku 
obowiązki przypisane Inżynierowi w Kontrakcie, w szczególności nadzór techniczny na robotami budowlanymi, 
ich jakością oraz całą dokumentacją sporządzaną przez Wykonawcę sprawować będzie Zamawiający poprzez 
wyznaczonego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W takim wypadku postanowienia niniejszego Kontraktu 
dotyczące Inżyniera stosuje się odpowiednio do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Klauzula 4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

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

Na końcu klauzuli 4.1 dodaje się zdania w brzmieniu: 

Po ukończeniu, Roboty będą zgodne z założeniami i celami wynikającymi z Wymagań Zamawiającego. 

Dodatkowo w klauzuli 4.1 wprowadza się zapisy: 

(a) Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym je 
instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu Robót. Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i 
procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z 
jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

(b) Przechowywanie Dokumentów na Budowie 

Dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera, 
Przedstawicieli Zamawiającego, a także dla przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej i Nadzoru 
Wyższego. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentacji. 

(c) Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera Dokumentację Powykonawczą w jasnej, 
przejrzystej formie, w zakresie opisanym w PFU najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą odbioru. 

Wykonawca wykona lub uzyska we własnym zakresie następujące dokumenty: 

- dokumentacje projektową 

- pozwolenie/pozwolenia na budowę 

- plan zapewnienia jakości, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- projekt zabezpieczeń BHP, 

- dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- wszelką inną dokumentację wymienioną w Wymaganiach Zamawiającego, którą Inżynier uzna za 
niezbędną dla właściwego wykonania Robót przewidzianych Kontraktem. 
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Dokumentacja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inżyniera. Zatwierdzenie tych opracowań przez Inżyniera 
nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone 
dla celów przejęcia dopóki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inżynierowi w stosownej ilości oraz nie 
zostanie przez niego zatwierdzona. 

4.2 Zabezpieczenie Wykonania 

Klauzulę 4.2 zmienia się, zastępuje i uzupełnia w następujący sposób: 

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca wniósł Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Kontraktu. 

Skreśla się akapit trzeci i zastępuje następująco: 

Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia kiedy 
Wykonawca wykona i ukończy Roboty, usunie wszelkie wady. 

Jeżeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę wygaśnięcia w sytuacji wydłużenia terminu 
wykonania Kontraktu, Wykonawca zobowiązany będzie na 28 dni przed upływem terminu ważności 
(wygaśnięcia) dostarczyć dokument przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia lub nowe 
zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem, który zostanie zastąpiony, pod rygorem 
skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z zabezpieczenia. 

Koszt uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu obciąża Wykonawcę. 

W akapicie czwartym zmienia się punkt (a) i (c): 

(a) nie dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu przedłużenia okresu ważności 
Zabezpieczenia Wykonania opisanego powyżej. W tym przypadku Zamawiający może zgłosić roszczenie do całej 
kwoty Zabezpieczenia Wykonania. 

(c) nieusunięcie przez Wykonawcę uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu lub w okresie rękojmi 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Akapit piąty klauzuli 4.2 skreśla się. 

Akapit szósty j klauzuli 4.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę wynoszącą 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni, licząc od 
dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, zaś 30% pozostawi na czas trwania Rękojmi za wady. Zabezpieczenie to 
zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu Rękojmi. 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 
zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za 
zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono 
zabezpieczenie. 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Klauzulę 4.3 uzupełnia się w ten, sposób, że: 

Po akapicie drugim w klauzuli 4.3 dodaje się następujące zdanie: 

Przedstawiciel Wykonawcy musi być obecny na naradach koordynacyjnych. 

w ostatnim akapicie klauzuli 4.3, na końcu ostatniego zdania po słowach „dla komunikowania się” dodaje się 
słowa: 

„…” lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich 
godzinach pracy. Wszystkie pisma kierowane przez Wykonawcę i jego przedstawicieli muszą być sporządzone w 
języku polskim. 

4.4 Podwykonawcy 

W akapicie drugim klauzuli 4.4 wprowadza się następujące zmiany: 
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Skreśla się punkt (a) i (b). Dodaje się dodatkowe podpunkty (d) i (e) oraz dodatkowy tekst: 

(d) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny. 

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego także kwoty należne Podwykonawcy, Inżynier zażąda 
od Wykonawcy dowodu, iż Podwykonawca otrzymał wszystkie wymagalne kwoty należne mu na mocy 
wcześniejszych Świadectw Płatności w szczególności oświadczenia Podwykonawców o opłaceniu przez 
Wykonawcę wymagalnych zobowiązań, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. Z wyjątkiem przypadków, 
kiedy Wykonawca: 

(i) dostarczy Inżynierowi pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób 
uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 

(ii) dostarczy Inżynierowi odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych 
uprawnieniach Wykonawcy, 

Zamawiający może, bez upoważnienia od Wykonawcy, zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część 
kwot uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potrącenia należne Podwykonawcy i dla których 
Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, opisanych powyżej w podpunktach (i) lub (ii). Wykonawca 
musi w takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu kwotę bezpośrednio zapłaconą Podwykonawcy przez 
Zamawiającego lub też Zamawiający może potrącić tą kwotę z kwot należnych Wykonawcy od Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za pracę Podwykonawców jak za własną. 

Na końcu klauzuli 4.4 dodaje się następujące zapisy: 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.  

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

(i) zakres robót powierzony Podwykonawcy, 
(ii) wynagrodzenie Podwykonawcy, 
(iii) termin wykonania robót objętych umową, 
(iv) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 

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

Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo 
zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane jeżeli: 

(i) nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ; 
(ii) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca złoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia. 

Zamawiający w terminie 7 dni od dnia złożenia kopii zawartej umowy zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli: 
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(i)  nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ; 
(ii) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartość większej niż 50 000,00 zł. 

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

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

(i) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

(ii) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

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

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający 
potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Kontraktu stanowi podstawę 
do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na zasadach określonych w niniejszym Kontrakcie w klauzuli 15. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej klauzuli do czynności zawierania umów z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

4.6 Współpraca 
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W klauzuli 4.6 skreśla się drugi i trzeci  akapit 

4.7 Wytyczenie 

W klauzuli 4.7 skreśla się drugi, trzeci i czwarty akapit. 

Na końcu klauzuli 4.7 dodaje się: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. 
Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację 
geodezyjną, w ilościach wskazanych przez Inżyniera. 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Następujące zmiany wprowadza się do Klauzuli 4.8: 

Na końcu w podpunkcie (a) klauzuli 4.8, dodaje się treść: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
terminie uzgodnionym z Inżynierem, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami 
prawa 

Na końcu w podpunkcie (b) klauzuli 4.8, dodaje się treść: 

Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu robót lub działań 
jego pracowników lub współpracowników poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowiązuje się do 
ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z nieprzestrzegania przez niego 
któregokolwiek z jego obowiązków. 

Następujący tekst dodaje się na końcu klauzuli 4.8: 

Wykonawca odpowiada za organizację ruchu na czas wykonywania Robót. Wykonawca opracuje projekt 
organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyska akceptację Inżyniera dla tego projektu oraz wszelkie 
związane z tym zezwolenia 

4.9 Zapewnienie jakości 

Klauzulę 4.9 zmienia się w ten sposób, że: 

W akapicie pierwszym klauzuli 4.9 skreśla się zdanie drugie i zastępuje następująco: 

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przygotuje i złoży u Inżyniera System Zapewnienia 
Jakości dla robót będących przedmiotem kontraktu, wraz z właściwymi Procedurami Zapewnienia Jakości na 
Materiały i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w terminie 42 dni od 
wejścia w życie Kontraktu. 

Dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w Rejonie „Stacja Kolejowa”, dla którego pozwolenie na 
budowę/zgłoszenie robót uzyskał Zamawiający (odcinek sieci kanalizacji sanitarnej położony w strefie 
oddziaływania planowanej trasy szybkiego ruchu S19) powyższe terminy wynoszą odpowiednio 14 dni i 21 dni. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 

Zamawiający winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy wszelkie odnośne dane dotyczące Terenu Budowy, 
które posiada. Wykonawca będzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych. 

Na końcu podpunktu (a) klauzuli 4.10 dodaje się: 

 „…” i istniejącą infrastrukturą techniczną. 
 
W klauzuli 4.10 dodaje się pkt. (f) o treści: 
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(f) Konieczności zajęcia pasów drogowych i możliwości uzyskania stosownych zezwoleń wraz z wiążącymi 
się z tym procedurami i kosztami. 

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

W ostatnim zdaniu drugiego akapitu skreśla się zapis: 

włącznie z tymi na które przeznaczono kwoty tymczasowe. 

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

W czwartym akapicie słowa „na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca będzie uprawniony 
do:” zastępuje się słowami „sytuacja taka będzie stanowiła okoliczność uzasadniająca wprowadzenie Zmian do 
Kontraktu na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian] powodującą konieczność:” 

Punkt (b) klauzuli 4.12 nie będzie miał zastosowania w niniejszych Warunkach. Skreśla się akapit szósty klauzuli 
4.12. 

4.18 Ochrona środowiska 

Akapit drugi klauzuli 4.18 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, 
prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z 
prowadzeniem Robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać wymogów ochrony środowiska, w tym wypełniać obowiązki 
wynikające z uzyskania decyzji oraz z przepisów prawa w odniesieniu do środowiska. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni wszelkie media niezbędne do prowadzenia robót. 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 

Klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.21 Raporty o postępie 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.21: 

Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez 
Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz będą sporządzane i przedkładane Inżynierowi w ilościach 
uzgodnionych z Inżynierem, w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca. 

Na końcu klauzuli 4.21 dodaje się podpunkt (i): 

(i) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach 
miesięcznych. 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst: 

W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego 
jest niewystarczający dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien własnym staraniem i na własny koszt 
zapewnić dodatkowy teren. 

Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem: 

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu poprzedniego i pozostawi ją w stanie czystym i 
bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu poprzedniego 
Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed 
rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże 
Inżynierowi. 

Skreśla się ostatnie zdanie klauzuli 4.23 i zastępuje następująco: 
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Podczas Okresu Zgłaszania Wad Wykonawca będzie mógł używać w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem 
tylko taką część Terenu Budowy, która jest mu niezbędna do prawidłowego wywiązywania się z Kontraktu. 

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w okresie zgłaszania wad wraz ze znajdującymi się tam 
urządzeniami i materiałami obciąża Wykonawcę. 

Wprowadza się klauzulę 4.25 [Spotkania dotyczące postępu z robót] o treści: 

4.25 Spotkania dotyczące postępu Robót 

W terminie 5 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu o postępie, Wykonawca zorganizuje na 
Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, 
celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich 
spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych 
spotkaniach. 

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem 
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. 

Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.  

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi spotkaniami 
dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym 
wyprzedzeniem. 

Wprowadza się klauzulę 4.26 [Dziennik Budowy] o treści: 

4.26 Dziennik Budowy 

Przed datą rozpoczęcia robót budowlanych Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. 

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

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

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

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

Wprowadza się klauzulę 4.27 [Identyfikacja wizualna UE] o treści: 

4.27 Identyfikacja wizualna UE 

Wykonawca, po konsultacji z Zamawiającym podejmie wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić identyfikację 
wizualną prezentującą finansowanie lub współfinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności (w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), działania te muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi. 

Wprowadza się klauzulę 4.28 [Istniejąca infrastruktura] o treści: 

4.28 Istniejąca infrastruktura 

Wykonawca zapozna się z istniejącą infrastrukturą techniczną w terenie objętym Robotami przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu 
zidentyfikowania podziemnej instalacji. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów i kanałów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej, sieci ciepłowniczej, 
sieci telekomunikacyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, 
a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 
instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 
każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. Instalacje muszą być odebrane przez gestorów 
sieci. 

Klauzula 5 Projektowanie 

5.1 Ogólne zobowiązanie projektowe 

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu klauzuli 5.1 po słowach „konieczne do projektowania” dodaje się: 

oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie prawo.  

Skreśla się ostatnie zdanie pierwszego akapitu klauzuli 5.1. 

Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu klauzuli 5.1. 

Skreśla się czwarty akapit klauzuli 5.1. 

5.6 Dokumentacja Powykonawcza 

W trzecim akapicie słowa „rysunków powykonawczych” zamienia się „dokumentacji powykonawczej”. 

5.7 Instrukcje obsługi i konserwacji 

Na końcu klauzuli 5.7 dodaje się: 

Wykonawca  zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w  zakresie: 

(a) obsługi, konfiguracji, nastawiania i testowania zamontowanych w przepompowniach urządzeń, 

(b) obsługi i konfiguracji systemu monitoringu pracy urządzeń. 

Po klauzuli 5.8 [Błędy projektowe] dodaje się nową klauzulę 5.9 [Sprawowanie nadzoru autorskiego] 

5.9 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w oparciu 
o opracowaną dokumentację projektową. Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawcy nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie (wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego jest zawarte w Cenie 
kontraktowej). 

Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych  
i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie  

W zakresie nadzoru autorskiego leży w szczególności: 

(i) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, 
technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru rozwiązań projektowych, 

(ii) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i 
opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub 
uzupełnień na dokumentację projektową, 

(iii) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, 
technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji 
projektowej i PFU, 

(iv) opiniowanie przedstawionych przez Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich 
przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej 
lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad 
sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde 
z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 



 

 27

(v) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań w zakresie zgodności z rozwiązaniami 
projektowymi obowiązującymi przepisami, 

(vi) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 

(vii) udział na wezwanie Zamawiającego w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikających 
i ulegających zakryciu, odbiorach częściowych, próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym 
odbiorze zadania, 

(viii) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali 
bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego 
wynagrodzenia. 

Projektant zobowiązany jest do osobistej wizyty na budowie na każde wezwanie Zamawiającego. 

Potwierdzeniem obecności Projektanta na budowie w ramach nadzoru autorskiego będzie stosowny wpis do 
dziennika budowy. 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 

Na końcu klauzuli 6.1 dodaje się: 

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. 
Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym 
ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i wliczone w 
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, dni wolne od pracy, 
a także obyczaje religijne i inne powszechnie przyjęte zwyczaje. 

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 

Na końcu klauzuli 6.2 dodaje się: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i 
jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem 
postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty 
utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

6.8 Kadra Wykonawcy 

Na końcu klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez 
polskie Prawo dla poszczególnych branż oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

6.9 Personel Wykonawcy 

Jako drugie zdanie klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w ramach 
Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby 
Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach 
pracy. 

6.10 Zapisy o Personelu i Sprzęcie Wykonawcy 

W klauzuli 6.10 skreśla się zdanie 2 i zastępuje następująco: 

Szczegółowe informacje w zakresie określonym w zdaniu pierwszym należy zamieszczać w Raporcie 
Miesięcznym. 

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

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z 
Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień 
wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. 

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

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

Dodaje się nową klauzulę 6.13 [Zatrudnienie personelu Wykonawcy] w brzmieniu: 

6.13 Zatrudnienie personelu Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji Kontraktu do wykonywania czynności polegających 
na wykonywaniu robót ziemnych, robót związanych z ułożeniem kanalizacji sanitarnej oraz robót związanych 
z wykonaniem odtworzenia warstw podbudowy i nawierzchni dróg, które uległy uszkodzeniu w wyniku 
prowadzonych prac przy realizacji zamówienia, sklasyfikowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod 
niżej wymienionymi kodami: 

a) 45000000-7: Roboty budowlane 
b) 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 
c) 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
d) 45120000-4: Próbne wiercenia i wykopy 
e) 45122000-8: Próbne wykopy 
f) 45121000-1: Próbne wiercenia 
g) 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu 
h) 45111230-9: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
i) 45233000-9: Roboty w zakresie dróg podrzędnych 
j) 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
k) 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
l) 45232410-9: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
m) 45232440-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków  
n) 45233120-6: Roboty w zakresie budowy dróg 
o) 45233223-8: Wymiana nawierzchni drogowej 
p) 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
q) 90470000-2: Usługi czyszczenia kanałów ściekowych 
r) 90640000-5: Usługi oczyszczania i opróżniania kanałów ściekowych 
s) 90642000-9: Usługi opróżniania kanałów ściekowych 
t) 90641000-2: Usługi oczyszczania kanałów ściekowych 

przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunktach od (a) do (t) czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

(i) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny,  

(ii) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  
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(iii) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

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, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w podpunktach od (a) do (t) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

(01) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 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 prace i wymiaru etatu oraz  

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

(02) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 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 
o ochronie danych osobowych (t.j. w szczególności 1 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; 

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

(04) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunktach od (a) do (t) czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 
klauzuli 8.7 [Kary kontraktowe}. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w w podpunktach od (a) do (t) czynności. 

                                                             

 

 

1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy 
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 
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W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

Dodaje się nową klauzulę 6.14 [Obowiązek informacyjny Wykonawcy] w brzmieniu: 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wypełniania obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w toku 
realizacji niniejszego Kontraktu. 

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.3 Inspekcje 

W klauzuli 7.3 dodaje się punkt (c) w brzmieniu: 

(c) uprawniony do udziału w odbiorach Robót Zanikających i Podlegających (Ulegających) Zakryciu. 

7.4 Próby 

W klauzuli 7.4 wprowadza się następujące zmiany: 

Nazwę klauzuli 13 [Zmiany i uzupełnienia] powoływanej w treści niniejszej klauzuli zmienia się następująco: 13 
[Zmiany i korekty]. 

W akapicie drugim po słowach „sprawnego przeprowadzenia prób” dodaje się „ z uwzględnieniem zapisów 
subklauzuli 4.19 [Elektryczność, woda i gaz].”. 

W piątym akapicie skreśla się słowa „i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] będzie uprawniony do:” i 
zastępuje słowami „a okoliczności te będą stanowiły uzasadnioną podstawę wprowadzenia Zmiany do Kontraktu 
na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian] powodującą konieczność:”. 

Skreśla się podpunkt (b) i zastępuje następująco 

(b) pokrycia takiego kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia]. 

7.6 Prace zabezpieczające i naprawcze 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, 
Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Jeżeli wykonane prace mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni 
termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. 

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie 
odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim 
stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

7.7 Prawo własności do Urządzeń i materiałów 

Klauzulę 7.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

W granicach zgodnych z Prawem Kraju każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się własnością 
Zamawiającego, wolną od zastawów, wad prawnych i innych obciążeń, od momentu wystawienia Protokołu 
Odbioru Końcowego lub Protokołu Odbioru Częściowego dla Robót budowlanych. 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Klauzulę 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7-dniowym. Data 
Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie 
projektowanie robót budowlanych w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym 
pośpiechem i bez opóźnień. 
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Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę dla całości lub części Robót, Inżynier przekaże Wykonawcy z 7-dniowym 
wyprzedzeniem powiadomienie o dacie rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia 
podziemnego, oraz innych jednostek zgodnie z uzgodnieniami wynikającymi z projektu Robót) o terminie 
rozpoczęcia Robót budowlanych oraz o przewidywanym terminie ich ukończenia. 

Zamawiający, w zgodzie z art. 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi właściwy organ, o planowanym 
rozpoczęciu robót budowlanych. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie Kierownika Budowy (robót), stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także niezbędne uprawnienia 
wymagane przez polskie Prawo Budowlane oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, niezbędne uprawnienia wymagane przez polskie Prawo 
Budowlane a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

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

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

8.2 Czas na Wykonanie 

Na początku klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

Czas na Wykonanie Robót podany jest w Akcie Umowy. 
 
Dodaje się pkt. (c) o brzmieniu: 

(c) sporządzeniem i dostarczeniem do Inżyniera dokumentacji powykonawczej. 

8.3 Program 

Pierwsze dwa akapity klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Program Robót podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. 
Podpisanie Kontraktu może nastąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Programu Robót. 

Program robót będzie zawierał następujące informacje/dokumenty: 

(a) harmonogram prac projektowych z podaniem terminów pozyskania pozwolenia na budowę, 

(b) harmonogram składania niezbędnych wymaganych prawem wniosków, dokumentów, pism do 
odpowiednich organów wraz z przewidywanym terminem otrzymania odpowiednich zgód, pozwoleń i decyzji od 
tych organów, 

(c) harmonogram robót budowlanych wraz z pracami poprzedzającymi rozpoczęcie robót, 

(d) harmonogram prób, badań, testów i kontroli/inspekcji, 

(e) harmonogram odbiorów robót zanikowych oraz odbiorów częściowych z uwzględnieniem odbioru 
końcowego, 

(f) harmonogram przeglądów gwarancyjnych. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez 
Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do 
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przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. Program musi być uaktualniany przez 
Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi/Zamawiającemu jako część każdego 
raportu o postępie. Dla wszystkich zmian wprowadzonych w Programie Wykonawca uzyska zgodę 
Inżyniera/Zamawiającego. 

Na co najmniej 7 dni roboczych przed Wykonawca poinformuje Inżyniera/Zamawiającego o planowanym 
rozpoczęciu robót (w formie pisemnej). Wykonawca poinformuje o planowanym terminie przejęcia placu 
budowy zainteresowane strony (Zamawiającego, gestorów sieci, zarządcę drogi). Z przekazania placu budowy 
zostanie spisany Protokół Przekazania Terenu Budowy. 

W akapicie trzecim skreśla się słowa „zwiększyć Cenę Kontraktową” 

8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 

Klauzulę 8.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Kontraktu w zakresie terminu realizacji: 

(a) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wstrzymania prac spowodowanego odsłonięciem 
w obrębie prowadzonych Robót zabytkowych nawarstwień kulturowych, obiektów archeologicznych, 
reliktów zabudowy lub zabytków ruchomych – o czas wstrzymania prac z w/w powodów; uprawnienie 
powyższe przysługuje Wykonawcy tylko wówczas, jeżeli wypełni on wszystkie obowiązki wynikające 
z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 
z późn. zm. ) oraz z Kontraktu; 

(b) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia w czasie wykonywania robót budowlanych 
opadów atmosferycznych (deszcz, grad lub śnieg) trwających nieprzerwanie przez okres min. 14 dni, które 
uniemożliwiają prowadzenie robót – o czas trwania tych opadów udokumentowany danymi pogodowymi 
ze stacji meteorologicznej dla obszaru prowadzenia robót, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 
do wniosku o wydłużenie terminu realizacji Kontraktu na tej podstawie; niniejsze uprawnienie przysługuje 
Wykonawcy wyłącznie w trakcie prowadzenia robót budowlanych, nie przysługuje w trakcie wykonywania 
dokumentacji projektowej, uzyskiwania niezbędnych decyzji, uzgodnień, wykonywani dokumentacji 
powykonawczej, itp.;  

(c) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia w czasie wykonywania robót budowlanych 
spadków temperatury otoczenia trwających nieprzerwanie przez okres min. 14 dni albo zalegania pokrywy 
śniegowej o grubości przekraczającej 3 cm przez okres min. 14 dni, które uniemożliwiają prowadzenie 
robót zgodnie z technologią – o czas trwania tych spadków temperatur udokumentowany danymi 
pogodowymi ze stacji meteorologicznej dla obszaru prowadzenia robót, które Wykonawca jest 
zobowiązany dołączyć do wniosku o wydłużenie terminu realizacji Kontraktu na tej podstawie; niniejsze 
uprawnienie przysługuje Wykonawcy wyłącznie w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 
nie przysługuje w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej, uzyskiwania niezbędnych decyzji, 
uzgodnień, wykonywani dokumentacji powykonawczej, itp.; 

(d) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności będących następstwem 
nieterminowego przekazania terenu budowy lub innych działań Zamawiającego powodujących 
opóźnienie robót w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały wpływ na dotrzymanie terminu realizacji 
Kontraktu – o czas uzgodniony przez Strony; 

(e) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – o czas uzgodniony przez Strony; 

(f) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych 
czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o czas uzgodniony przez Strony; 

(g) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku 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 –  
o czas trwania tych opóźnień; 

(h) na pisemny wniosek Wykonawcy jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót  
z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 
przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy –  
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o czas wstrzymania robót, przy czym nie dopuszczenie do wykonywania robót jest rozumiane jako ich 
wstrzymanie; 

(i) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu klauzuli 19 – o czas 
uzgodniony przez Strony. 

Wraz z wnioskiem o zmianę terminu realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę żądania zmiany Kontraktu. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Kontraktu wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.  

Nie stanowi zmiany Kontraktu w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

(i) zmiana danych teleadresowych, 

(ii) zmiana Programu Robót, z wyłączeniem zmiany terminów określonych w niniejszym Kontrakcie. 

Skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu i zastępuje następująco: 

Jeśli Wykonawca uzna, że zaistniała jakakolwiek z powyższych przesłanek powodująca przedłużenie Czasu na 
Wykonanie, to winien on wystąpić do Inżyniera zgodnie z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodano następującą treść: 

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Wykonanie, całości Robót lub części, 
powinien po konsultacji z Zamawiającymi Wykonawcą określić czas przedłużenia i przygotować projekt Aneksu 
do Kontraktu, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia, z zachowaniem przepisów Prawa 
zamówień publicznych w tym zakresie. 

Skreśla się klauzulę 8.7 [Kary za zwłokę] i zastępuje następująco: 

8.7 Kary Kontraktowe 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi: 

(i) każdorazowo za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Kontraktu w terminie określonym w Kontrakcie 
w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w Kontrakcie, za każdy dzień opóźnienia; 

(ii) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym lub w okresie Rękojmi 
albo Gwarancji, w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w Kontrakcie, za każdy 
dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

(iii) za odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w Kontrakcie; 

(iv) za dopuszczenie do wykonywania robót, będących przedmiotem Kontraktu innego podmiotu niż 
Wykonawca albo Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, z którym Wykonawca zawarł umowę 
o podwykonawstwo zaakceptowaną przez Zamawiającego lub przedłożoną Zamawiającemu zgodnie 
z zasadami określonymi w klauzuli 4.4 - w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego 
w Kontrakcie za każdy taki podmiot dopuszczony do wykonywania Robót; 

(v) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w klauzuli 6.13 czynności - w wysokości 1000 zł 
brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

W przypadku realizacji Kontraktu w systemie podwykonawstwa Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne również w przypadku: 

(i) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1 % 
wartości brutto Kontraktu za każdy stwierdzony przypadek; 

(ii) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
w wysokości 0,01 % wartości brutto Kontraktu za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia określonego 
na zapłatę w umowie o podwykonawstwo; 
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(iii) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % wartości brutto Kontraktu za każdy projekt umowy 
lub jej zmiany; 

(iv) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
w wysokości 0,01% wartości brutto Kontraktu za każdą umowę lub jej zmianę; 

(v) braku wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 0,03% wartości brutto Kontraktu za każdą niezmienioną umowę. 

Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej wysokości kary 
z kwoty należnej Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury lub wniesionego Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Kontraktu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty doręczenia mu noty 
obciążeniowej. 

Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

W razie, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

8.9 Następstwa zawieszenia 

Skreśla się ostatnie zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco: 

Sytuacja taka będzie stanowiła uzasadnioną okoliczność dokonania Zmiany do Kontraktu powodującą 
konieczność: 

Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia]. 

Skreśla się początek pierwszego zdania ostatniego akapitu: „Wykonawca nie będzie uprawniony do 
przedłużenia czasu, ani do pokrycia Kosztu poniesionego dla …” i zastępuje słowami „Zmiana do Kontraktu nie 
będzie miała miejsca w sytuacji…”. 

Klauzulę 8.10 skreśla się jako nie mającą zastosowania 

Klauzulę 8.11 skreśla się jako nie mającą zastosowania 

Klauzula 9 Próby końcowe 

Klauzulę 9 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 

Skreśla się ostatni akapit klauzuli 10.1 i dodaje się następujący zapis: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze 
wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności 
niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie od właściwych władz lokalnych jeśli 
jest to wymagane prawem. 

10.2 Przejęcie części robót 

Klauzulę 10.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

Odbiorom częściowym mogą podlegać wyznaczone w PFU odcinki kanałów wykonanych w poszczególnych 
ulicach po wykonaniu wszystkich robót, uporządkowaniu terenu i wykonaniu kompletnej dokumentacji 
powykonawczej.  

Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy zostaną przeprowadzone przez powołaną przez Zamawiającego Komisję 
Odbiorową oraz osoby wyznaczone przez Wykonawcę, przy udziale Inżyniera i Kierownika Budowy. 

Roboty zostaną odebrane jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z przygotowaną wcześniej dokumentacją 
projektową i dostarczy wszystkie wymagane dokumenty. 

10.3 Zakłócanie prób końcowych 

Klauzulę 10.3 skreśla się i zastępuje następująco: 
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Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, że opóźnią się one o więcej niż 14 
dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na 
Wykonanie dla takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenia Czasu na Wykonanie] 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

Klauzulę 11.1 uzupełnia się poprzez dodanie po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli dodatkowego podpunktu (c) 
o treści: 

(c) uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas Okresu Zgłaszania 
Wad. 

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 

Na końcu klauzuli 11.4 dodaje się następujący zapis: 

W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiającemu, niezależnie od roszczeń wskazanych powyżej, przysługuje prawo naliczenia kary umownej za 
zwłokę w wysokości określonej w klauzuli 8.7. 

11.10 Niewypełnione zobowiązania 

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 

Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju. 

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego. 

Kontrakt objęty jest gwarancją jakości na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej (DZIAŁ 5). 

Dodaje się nową Klauzulę 11.12 [Gwarancja i Rękojmia za Wady] w brzmieniu: 

11.12 Gwarancja i Rękojmia za Wady 

Roboty objęte są Gwarancją jakości (dalej: Gwarancja) oraz Rękojmią za wady (dalej Rękojmia). 

Okres Gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, oddzielnie dla 
każdej części zamówienia objętej Kontraktem i kończy się nie wcześniej niż  po upływie okresu Gwarancji 
wskazanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie licząc od daty podpisania przez Strony Końcowego Protokołu 
Odbioru każdej z części zamówienia objętych Kontraktem. 

Okres Rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, oddzielnie dla 
każdej części zamówienia objętej Kontraktem i kończy się nie wcześniej niż  po upływie 5 lat licząc od daty 
podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego każdej z części zamówienia objętych Kontraktem. 

Z tytułu Rękojmi Zamawiającemu przysługują uprawnienia opisane w przepisach Kodeksu cywilnego 
z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. 

Zamawiający w okresie Gwarancji będzie organizował przeglądy gwarancyjne przy udziale Inżyniera i Wykonawcy 
Robót. 

Istnienie wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia Wady. 

W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wady w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia 
Wykonawcy – Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady, a po 
bezskutecznym upływie tego terminu jest uprawniony do usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wady ujawnione w okresie objętym Gwarancją lub Rękojmią będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Uprawnienia Zmawiającego z tytułu Gwarancji i Rękojmi realizowane będą w Okresie Zgłaszania Wad z 
uwzględnieniem postanowień klauzul 11.1 - 11.11. 

Klauzula 12 Próby eksploatacyjne – niniejszy rozdział wykreśla się jako niemający zastosowania 
w niniejszej umowie  
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Klauzula 13 Zmiany i korekty  

13.1 Prawo do Zmian  

Na końcu klauzuli 13.1. dodaje się następujący tekst:  

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia.  

I. zmiana Czasu na Wykonanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa 
w klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie]; 

II. zmiana sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Kontraktu: 

(a) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - zmiany te zostaną ograniczone do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

(b) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – zmiany te zostaną ograniczone 
do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

(c) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa; 

(d) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych niż określone w Wymaganiach Zamawiającego w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
projektu; 

(e) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku konieczności odmiennego od przyjętych w Wymaganiach 
Zamawiającego prowadzenia robót ze względu warunki terenowe, poziom wód podziemnych, istnienie 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

(f) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania zakresu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa oraz okoliczności niezależne od Stron;  

(g) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku zaistnienia konieczności zaspokojenia roszczeń lub 
oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych 
do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Kontraktu. 

(h) na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku konieczności zmiany Personelu Wykonawcy skierowanego 
do wykonania zamówienia, wymienionego w Załączniku nr 11 w SIWZ Część II – Załączniki do IDW, z 
zastrzeżeniem, że zmiana może być dokonana pod warunkiem, że w wykonaniu zamówienia będą 
uczestniczyć osoby, które spełniają wymagania określone w pkt 12.2.3 ppkt 2 IDW. 

(i) zmiany podmiotu, na którego wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, polega Wykonawca, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków, pod warunkiem, że podmiot, na którego zasobach polega 
Wykonawca posiada doświadczenie nie mniejsze niż podmiot, na którego zasobach polegał Wykonawca 
spełniając warunki udziału w postępowaniu. 

Zmiany, o których mowa w pkt II. (a) – (d) oraz (f) – (h) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.  

Zmiany wskazane w pkt (e) będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu 
Kontraktu do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian 
wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Zwiększenie kosztów w przypadkach, o których 
mowa w pkt II. (e) nastąpi w oparciu o nakłady wyszczególnione w Katalogach Nakładów Rzeczowych, ceny 
czynników produkcji publikowane przez wydawnictwo „SEKOCENBUD” za kwartał poprzedzający kwartał 
realizacji roboty jako średnie ceny robocizny, materiałów i sprzętu w województwie lubelskim. 

III. zmiana wynagrodzenia: 
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(a) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
jeżeli zmiana stawki VAT spowoduje zwiększenie kosztów wykonania Kontraktu po stronie 
Wykonawcy; Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy 
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie nie 
zmienione;  Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek musi zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Kontraktu; 

(b) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jeżeli zmiana wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej spowoduje zwiększenie kosztów 
wykonania Kontraktu po stronie Wykonawcy; Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 
wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 
musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Kontraktu, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Kontraktu, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej; 
Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia 
wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia 
wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej; 

(c) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne spowoduje zwiększenie kosztów wykonania Kontraktu po stronie Wykonawcy; 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Kontraktu w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie Kontraktu, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na kalkulację wynagrodzenia; wniosek może obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji Kontraktu, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 
ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

(d) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub 
części robót, gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
ich poprawić lub usunąć w odpowiednim czasie - wynagrodzenie zostanie obniżone w odpowiednim 
stosunku;  

(e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Kontraktu; w takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci 
za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 
w związku z wynikającymi z Kontraktu planowanymi świadczeniami;  
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IV pozostałe zmiany: 

(a) zmiana sposobu rozliczania Kontraktu lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 
zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych 
dotyczących realizacji projektu; zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów 
zmienionej Umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji 
projektu. 

Wszystkie powyższe postanowienia w punktach I, II i III stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

(a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego)  

(b) zmiany danych teleadresowych,  

13.3 Procedura wprowadzania Zmian  

W klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] zmienia się pkt. (c):  

(c) ofertę Wykonawcy odnośnie wyceny Zmiany, przy zastosowaniu cen robocizny, materiałów i sprzętu na 
poziomie nie przekraczającym maksymalnego poziomu cen w województwie lubelskim w okresie realizacji robót 
dotyczących Zmiany wg cenników Sekocenbudu oraz cen materiałów i sprzętu nie występujących w cenniku na 
podstawie ofert producentów lub dostawców.  

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.3 i zastępuje następująco:  

Po poleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany do Kontraktu Inżynier postąpi zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia].  

13.5 Kwoty Tymczasowe  

Klauzulę 13.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach.  

13.6 Prace dniówkowe  

Klauzulę 13.6 skreśla się jako nie mającą zastosowania.  

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu  

Klauzulę 13.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i Zapłata  

14.1 Cena Kontraktowa  

Na końcu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje się następującą treść:  

oraz z wyjątkiem podatku od towarów i usług VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według 
przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie VAT, obowiązujących na dzień 
wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

W przypadku zmiany przez władze ustawodawcze obowiązującej stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia wraz 
z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do Kontraktu, z 
tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione.  

Skreśla się ostatnie zdanie klauzuli 14.1.  

14.2 Zaliczka  

Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności  

Pierwsze zdanie akapitu skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca sporządzi na podstawie wytycznych przygotowanych przez Inżyniera Rozliczenia (wykazujące 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego), wraz z dokumentami 
towarzyszącymi, które mają zawierać Raport o postępie Robót. Możliwe jest wyłącznie otrzymywanie zapłaty na 
podstawie prawidłowo wystawionych faktur za całkowicie wykonane elementy zgodne z zapisami w 
Wymaganiach Zamawiającego (PFU). 



 

 39

Wykonawca jest uprawniony do występowania o Przejściowe i Końcowe Świadectwa Płatności wraz z postępem 
Robót. Inżynier wystawi Przejściowe lub Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia według 
zapisów niniejszej klauzuli. O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występował zgodnie 
z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3. Każde rozliczenie winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że 
wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem 
przejściowym zostały zapłacone lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur.  

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części wynagrodzenia jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa 
w klauzuli 4.4, biorącym udział w realizacji zamówienia. 

Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi, w tym dotyczącymi 
kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Inżynierowi i Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności 
według wymagań Zamawiającego.  

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w 
oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6.  

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

Skreśla się podpunkty (c), (d) i (e), a pozostałe podpunkty zmieniają swoje litery następująco:  

było (f) i jest (c) było (g) i jest (d).  

Skreśla się wyrażenie w podpunkcie (a) „opisanych w pkt (b) do (g) poniżej” i zastępuje wyrażeniem „opisanych 
w pkt (b) do (d) poniżej”.  

14.4 Plan płatności  

Klauzulę 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

14.4 Plan płatności (świadectwa przejściowe i końcowe): 

1. Na podstawie podpisanych protokołów odbioru robót częściowych/protokołu odbioru końcowego oraz 
innych dokumentów wymaganych Kontraktem, Wykonawca może wnioskować o przejściowe/końcowe 
świadectwo płatności.  

A. Dla część I - REJON „Budzyń”: 

(a) I przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po podpisaniu Protokołu Odbioru Częściowego dokumentacji projektowej 
i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę - wartość 4 % wartości części I wg ceny 
zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

(b) II przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
Robót w Rejonie „Budzyń” obejmującego zakres: ul. Świerkowa (do ul. Budzyńskiej) - wartość 
35 % wartości części I wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

(c) III przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
Robót w Rejonie „Budzyń” obejmującego zakres: ul. Świerkowa (od ul. Urzędowskiej) - wartość 
17 % wartości części I wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

(d) IV przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
Robót w Rejonie „Budzyń” obejmującego zakres: ul. Piaskowa - wartość 17 % wartości części I 
wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

(e) V przejściowe świadectwo płatności Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
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Robót w Rejonie „Budzyń” obejmującego zakres: ul. Długa i ul. Urzędowska - wartość 17 % 
wartości części I wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

(f) końcowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego wartość 10 % wartości części I wg 
ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 

(g) Wykonawca uprawniony jest do wnioskowania o wystawienie przejściowego świadectwa 
płatności po wykonaniu każdego z wyznaczonych powyżej obszarów, z zastrzeżeniem, że: 

(i) wniosek o świadectwo płatności oznaczone numerem I musi zostać złożony jako 
pierwszy; 

(ii) wnioski wystawienie przejściowych świadectw płatności oznaczone numerami od II do 
V mogą być składane w dowolnej kolejności; 

B. Dla części II - REJON „Piaski/Zarzecze II”: 

a) I przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po podpisaniu Protokołu Odbioru Częściowego dokumentacji projektowej 
i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę - wartość 4 % wartości części II wg ceny 
zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

b) II przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót - wartość 86 % wartości części II wg ceny 
zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

c) końcowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego wartość 10 % wartości części II wg 
ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 

d) Wykonawca uprawniony jest do wnioskowania o wystawienie przejściowego świadectwa 
płatności po wykonaniu każdego z wyznaczonych powyżej obszarów w kolejności określonej w 
pkt a-c. 

C. Dla części III - REJON „Bojanówka” i REJON „Stacja Kolejowa” 

a) I przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po podpisaniu Protokołu Odbioru Częściowego po zakończeniu realizacji pełnego 
zakresu Robót i czynności towarzyszących dla odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie kolizji 
z trasą S 19, objętego dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę stanowiącymi 
załącznik nr 15 do SIWZ Część IV – OPZ (PFU-3). Wykonawca wykona ten odcinek zaraz po 
przekazaniu placu budowy. - wartość 3 % wartości części III wg ceny zaoferowanej przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie;  

b) II przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po podpisaniu protokołu odbioru częściowego dokumentacji projektowej dla 
Rejonu „Bojanówka” i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę - wartość 1,5 % 
wartości części III wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

c) III przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po podpisaniu protokołu odbioru częściowego dokumentacji projektowej dla 
Rejonu „Stacja Kolejowa” i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę - wartość 2,5 % 
wartości części III wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

d) IV przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
Robót w Rejonie „Bojanówka” obejmującego wykonanie Robót w ul. Suchyńskiej, ul. 
Bojanowskiej, ul. Prusa (od ul. Suchyńskiej do ul. Filaretów) oraz modernizację dwóch 
istniejących przepompowni (zgodnie z PFU – 1, pkt 1.7.4) – wartość 8 % wartości części III wg 
ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

e) V przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
Robót w Rejonie „Stacja Kolejowa” obejmującego zakres: ul. Przemysłowa (od ul. 
Kwiatkowickiej), ul. Obwodowa, przepompownia, przew. tłoczny, odc. grawitacyjny od 
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przepompowni do odcinka S19 – wartość 14 % wartości części III wg ceny zaoferowanej przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie; 

f) VI przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
Robót w Rejonie „Stacja Kolejowa” obejmującego zakres: ul. Kolejowa, ul. Zakrzowiecka – 
wartość 12 % wartości części III wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

g) VII przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
Robót w Rejonie „Stacja Kolejowa” obejmującego zakres: ul. Kolejowa (od odc. S19), ul. 
Towarowa, ul. 3-go Maja, ul. Lipowa (od ujęcia do granic miasta) – wartość 12 % wartości 
części III wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

h) VIII przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o 
jego wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
Robót w Rejonie „Stacja Kolejowa” obejmującego zakres: ul. Powstańców Śląskich, ul. Lipowa, 
ul. Wojska Polskiego, ul. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Małachowskiego, ul. Kołłątaja, 
ul. Konarskiego, ul. Dygasińskiego, ul. Staszica – wartość 17 % wartości części III wg ceny 
zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

i) IX przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
Robót w Rejonie „Stacja Kolejowa” obejmującego zakres: ul. Wojskowa, ul. Brzozowa, ul. 
Gajowa, ul. Orzechowa – wartość 11 % wartości części III wg ceny zaoferowanej przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie; 

j) X przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
Robót w Rejonie „Bojanówka” obejmującego zakres: ul. Filaretów, ul. Suchyńska (w kier. 
Żytniej), przepompownia, przew. tłoczny,  – wartość 9 % wartości części III wg ceny 
zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

k) końcowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego  - wartość 10 % wartości części III 
wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 

l) Wykonawca uprawniony jest do wnioskowania o wystawienie przejściowego świadectwa 
płatności po wykonaniu każdego z wyznaczonych powyżej obszarów, z zastrzeżeniem, że: 

(i) wniosek o świadectwo płatności oznaczone numerem I musi zostać złożony jako 
pierwszy; 

(ii) każdy z wniosków o świadectwo płatności obejmujące wykonanie dokumentacji 
projektowej musi zostać złożony przed złożeniem wniosku o przejściowe świadectwo 
płatności dla Robót objętych tą dokumentacją projektową; 

(iii) wnioski o przejściowe świadectwa oznaczone numerem od V do IX muszą być składane 
w kolejności określonej powyżej. 

D. Dla części IV - REJON „Ośrodek” 

a. I przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po podpisaniu Protokołu Odbioru Częściowego dokumentacji projektowej 
i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę - wartość 4 % wartości części IV wg ceny 
zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

b. II przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
Robót w Rejonie „Ośrodek” obejmującego zakres: ul. Kościuszki (w stronę Rynku) - wartość 23 
% wartości części IV wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 
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c. III przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
Robót w Rejonie „Ośrodek” obejmującego zakres: ul. Żytnia i ul. Młyńska - wartość 13 % 
wartości części IV wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

d. IV przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
Robót w Rejonie „Ośrodek” obejmującego zakres: ul. Cegielniana - wartość 38 % wartości części 
IV wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

e. V przejściowe świadectwo płatności Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
Robót w Rejonie „Ośrodek” obejmującego zakres: ul. Łąkowa i ul. Oboźna - wartość 12 % 
wartości części IV wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

f. końcowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego wartość 10 % wartości części IV wg 
ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 

(h) Wykonawca uprawniony jest do wnioskowania o wystawienie przejściowego świadectwa 
płatności po wykonaniu każdego z wyznaczonych powyżej obszarów, z zastrzeżeniem, że: 

(i) wniosek o świadectwo płatności oznaczone numerem I musi zostać złożony jako 
pierwszy; 

(ii) wnioski wystawienie przejściowych świadectw płatności oznaczone numerami od II do 
V mogą być składane w dowolnej kolejności; 

E. Dla części V – REJON „Zarzecze I” 

a. I przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po podpisaniu Protokołu Odbioru Częściowego dokumentacji projektowej 
i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę - wartość 4 % wartości części V wg ceny 
zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

b. II przejściowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po zakończeniu realizacji Robót - wartość 86 % wartości części V wg ceny 
zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

c. końcowe świadectwo płatności – Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o jego 
wystawienie po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego wartość 10 % wartości części V wg 
ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 

d. Wykonawca uprawniony jest do wnioskowania o wystawienie przejściowego świadectwa 
płatności po wykonaniu każdego z wyznaczonych powyżej obszarów w kolejności określonej w 
pkt a-c. 

Podstawą płatności jest Ryczałtowa Cena Kontraktowa, którą Wykonawca przedstawił w swojej ofercie, i która 
została zaakceptowana przez Zamawiającego w Kontrakcie.  

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót  

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

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.  

W klauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany:  

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:  
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Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z wytycznymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007- 2013. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych 
wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.  

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6 wyrażenie: „Inżynier nie będzie jednak 
obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem: „Poza szczególnymi przypadkami określonymi w 
niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawi”  

14.7 Zapłata  

Klauzulę 14.7 skreśla się i zastępuje następująco:  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności 
w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie Zapłaty, w tym prawidłowo 
wystawionej faktury Wykonawcy.  

W przypadku zatrudniania przez Wykonawcę Podwykonawców, na zasadzie określonej w klauzuli 4.4, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w 
Końcowym Świadectwie Płatności zgodnie z postanowieniami klauzuli 4.4.  

Płatność kwoty należnej Wykonawcy dokonywana będzie na konto bankowe podane przez Wykonawcę.  

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.  

14.8 Opóźniona zapłata  

Klauzulę 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:  

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

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej  

Klauzulę 14.9 skreśla się jako nie mającą zastosowania.  

14.10 Oświadczenie po Ukończeniu  

Na końcu klauzuli 14.10 dodaje się zdanie:  

Rozliczenie końcowe traktuje się jako Rozliczenie ostateczne  

14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności   

Klauzulę 14.11 skreśla się jako nie mającą zastosowania.  

14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności  

Wszystkie wystąpienia w niniejszej subklauzuli nazwy „Oświadczenie Końcowe” niezależnie od liczby i przypadku, 
w jakim użyta zastała ta nazwa zastępuje się nazwą „Rozliczenie Końcowe”.  

Na początku pierwszego zdania subklauzuli 14.13, wyrażenie: „W terminie do 28 dni po otrzymaniu Oświadczenia 
Końcowego...” zastępuje się wyrażeniem: „W ciągu do 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia Końcowego ..”  

W ostatnim zdaniu wyrażenie „.. do 28 dni…” zastępuje się wyrażeniem „…do 14 dni….”.  

Wprowadza się klauzulę 14.16 [Gwarancja zapłaty] o treści:  

14.16 Gwarancja zapłaty  

Zgodnie z zapisami art. 6491 – 6495 ustawy Kodeks Cywilny, w przypadku wystąpienia Wykonawcy z żądaniem 
wystawienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane ustala się że:  
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(i) termin wyznaczony do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 45 dni roboczych od otrzymania 
wystąpienia Wykonawcy i powinien umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie procedury 
udzielenia zamówienia publicznego na uzyskanie takiej gwarancji,  

(ii) strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelności.  

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane udzielanej Wykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty 
umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych regulowana jest przepisami ustawy art. 6491- 
6495 Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zmian.). 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego  

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego  

W klauzuli 15.2 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się pierwsze zdanie  klauzuli 15.2 i zastępuje następująco:   

Zamawiający będzie mógł odstąpić od Kontraktu jeśli Wykonawca:  

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się podpunkty (g), (h), (i) o treści:  

(g) spowoduje zawieszenie lub unieważnienie współfinansowania Kontraktu przez Komisję Europejską z 
powodu:  

(i) podejmowania jakichkolwiek praktyk korupcyjnych zgodnie z klauzulą 22.1,  

(ii) spowoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych zgodnie z klauzulą 22.1,  

(h) będzie nakładał zobowiązania na Zamawiającego bez jego uprzedniej pisemnej zgody,  

(i) będzie przyjmował inne zapłaty związane z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone oraz on 
albo jego personel będą prowadzi działalność oraz przyjmować korzyści niezgodne z ich zobowiązaniami w 
stosunku do Zamawiającego.  

W drugim akapicie słowa „rozwiązać Kontrakt” zastępuje się słowami „odstąpić od Kontraktu”.   

Drugie zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:  

„W przypadkach opisanych w pkt (d) i (e) Zamawiający może odstąpić od Kontraktu ze skutkiem 
natychmiastowym”  

W trzecim akapicie słowa „rozwiązaniu Kontraktu” zastępuje się słowami „odstąpieniu od Kontraktu”. Na 
początku czwartego akapitu słowa „Po otrzymaniu wypowiedzenia” zastępuje się słowami „Po otrzymaniu 
oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu”.  

W drugim zdaniu czwartego akapitu słowa „w wypowiedzeniu” zastępuje się słowami „w oświadczeniu 
Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu”.  

Na początku piątego akapitu słowa „Po rozwiązaniu Kontraktu” zastępuje się słowami „Po odstąpieniu od 
Kontraktu”.  

Na końcu niniejszej klauzuli 15.2 dodaje się następujący tekst:  

Termin odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o zaistnieniu 
zdarzenia określonego w klauzuli 15.2 akapit pierwszy pkt (a) ÷ (i). 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 30% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.”  

15.3 Wycena na dzień rozwiązania kontraktu  

W tytule niniejszej klauzuli słowo: „rozwiązania” zastępuje się słowami: „odstąpienia od”.  

W treści niniejszej klauzuli 15.3 słowa: „rozwiązanie Kontraktu” zastępuje się słowami: „odstąpienie od 
Kontraktu”.  

15.4 Zapłata po rozwiązaniu  

W tytule niniejszej klauzuli słowo: „rozwiązaniu” zastępuje się słowem: „odstąpieniu”.  

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli słowo: „rozwiązanie” zastępuje się słowem: „odstąpienie”.  
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W podpunkcie c) w tytule przywołanej klauzuli 15.3 [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu] słowo 
„rozwiązania” zastępuje się słowami: „odstąpienia od”.  

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu   

Skreśla się akapit pierwszy klauzuli 15.5.  

Akapit drugi klauzuli 15.5 skreśla się i zastępuje następująco:  

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

W trzecim akapicie słowo „ wypowiedzeniu” zastępuje się słowami „oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu”.  

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę  

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót  

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

Skreśla się pkt (b) w klauzuli 16.1 i zastępuje następująco:   

(b) pokrycia takiego Kosztu.  

Ostatnie zdanie  16.1 skreśla się i zastępuje następująco:  

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] oraz 
klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.  

16.4 Zapłata po rozwiązaniu  

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

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność  

17.1 Odszkodowanie 

W klauzuli 17.1 skreśla się drugi akapit jako nie mający zastosowania w niniejszych warunkach. 

17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego  

W akapicie drugim skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:  

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia].  

17.6 Ograniczenie odpowiedzialności  

Skreśla się drugi akapit niniejszej klauzuli 17.6 rozpoczynający się od: słów „Całkowita odpowiedzialność...”.  

Klauzula 18 Ubezpieczenie  

18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń  

Po ostatnim akapicie klauzuli 18.1 dodaje się nowy akapit o treści:  

Żadne prace na Placu Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Inżynierowi przez Wykonawcę 
kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.  

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia 
składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Inżynier wstrzyma wykonywanie Robót ze 
skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca.  

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy  
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Po pierwszym akapicie dodaje się:  

Powyższe ubezpieczenie będzie zawarte na kwoty:  
(i) nie niższą od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej stanowiącej pełny koszt odtworzenia, 
obejmującej wartość Robót wraz z materiałami i urządzeniami do wbudowania,  

(ii) dodatkową kwotę 15% takiego kosztu odtworzenia, przeznaczoną na pokrycie kosztów 
rozbiórki, usunięcia danej części Robót i gruzu oraz honoraria Konsultantów i Ekspertów.  

Początkowa treść drugiego akapitu otrzymuje następujące brzmienie:  

Wykonawca jako Strona ubezpieczająca przedłuży niniejsze ubezpieczenie przed dniem wystawienia Świadectwa 
Przejęcia do daty wystawienia Świadectwa Wykonania.  

Skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco:  

(e) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek błędów lub 
pominięć projektowych.  

Klauzula 19 Siła wyższa 

19.4 Następstwa siły wyższej 

W klauzuli 19.4 skreśla się punkt (b). 

19.6 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 

Klauzulę 19.6 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż  

20.1 Roszczenia Wykonawcy  

Klauzulę 20.1 uzupełnia się w ten sposób, że:  

W przedostatnim akapicie klauzuli 20.1 rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z 
klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący akapit w brzmieniu:  

W żadnym przypadku zgłoszenie przez Wykonawcę roszczenia na mocy niniejszej klauzuli lub wystąpienie przez 
niego na drogę sądową przeciwko Zamawiającemu nie będzie uprawniało Wykonawcy do zaniechania 
prowadzenia dalszych Robót zgodnie z klauzulą 8.2 [Czas na Wykonanie].  

Klauzulę 20.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  
Klauzulę 20.3 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  
Klauzulę 20.4 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Klauzulę 20.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Klauzulę 20.6 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Klauzulę 20.7 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Klauzulę 20.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

Dodaje się nową Klauzulę 20.9 [Sąd powszechny] w brzmieniu:  

20.9 Sąd powszechny  

Wszelkie spory powstałe przy realizacji Kontraktu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego w oparciu o prawo kraju.  

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające]:  

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające  

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

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają 
one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 
Kontraktu.  
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Dodaje się Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:  

Klauzula 22 Klauzule końcowe  

22.1 Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych w tym ze 
środków Funduszu Spójności:  

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

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

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

(przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje nie wymienione w głównym Kontrakcie 
i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje 
niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z 
naruszeniem Prawa Kraju) i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni 
współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15.  

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

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

22.4 Wykonawca w czasie prowadzenia robót na obiektach, eksploatowanych przez Użytkownika winien 
każdorazowo uzgadniać z Użytkownikiem sposób zajęcia obiektu, tak aby zachować ciągłość pracy 
obiektu.  

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

Podpisano w dniu ………………………………..….. 
i opatrzono pieczęcią 

Podpisano w dniu ………………………………..….. 
i opatrzono pieczęcią 

…………………………………………………………………………
…. 

[podpisy osób upoważnionych] 

…………………………………………………………………………
…. 

…………………………………………………………………………
…. 

[imiona i nazwiska podpisujących] 

………………………………………………………………………….
. 

[podpisy osób upoważnionych] 

…………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………
…. 

[imiona i nazwiska podpisujących] 

…………………………………………………………………………
…. 

[pieczęć Zamawiającego] 

…………………………………………………………………………
…. 

[pieczęć Wykonawcy] 
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CZĘŚĆ II 

DZIAŁ 4 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU2 

Do: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, Polska 

 

Nazwa Zamówienia: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik 

 

Wykonawca: 

…............................ 

 

Zamawiający: 

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, Polska 

 

My, niżej podpisani, [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu - 
Kraśnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik - gwarancji 
w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], 
stanowiącej Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu, wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, 
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

 

Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania 
Kontraktu przez obie Strony, tj. Przez Wykonawcę i Zamawiającego, i będzie ważna w wysokości: 

 70% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu w kwocie …............... - do dnia podpisania przez 
Strony Protokołu Odbioru Końcowego, tj. do dnia …................... 

a następnie: 

 30% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu w kwocie …............... - do wygaśnięcia uprawnień 
Zamawiającego z tytułu Rękojmi za wady, kończącej się po upływie 5 lat od daty dnia podpisania przez 
Strony Protokołu Odbioru Końcowego, tj. do dnia …................... 

                                                             

 

 

2 Jest to przykładowy „wzór gwarancji” i Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji na innym wzorze, jednak ma ona 
zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w zamieszczonym wzorze, jak również w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu 
oraz w pkt 27 IDW. 
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Zwrot Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu nastąpi na poniższych warunkach: 

(a) Zamawiający zwróci 70% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu w terminie 30 dni od dnia 
wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

(b) Resztę - 30% wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu Zamawiający pozostawi na 
okres trwania Rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po 
wygaśnięciu uprawnień z tytułu Rękojmi za wady. 

 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja Wykonania jest wykonalna na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozwiązanie / odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie 
stanowi zwolnienia Wykonawcy ze zobowiązania, którego zabezpieczeniem jest Gwarancja. 

Gwarant oświadcza, że rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o jakiejkolwiek zmianie Kontraktu 

Wszelkie spory dotyczące niniejszej Gwarancji Wykonania podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono w: _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________ 

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 
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CZĘŚĆ II 

DZIAŁ 5 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ1 

do Kontraktu nr …........ z dnia ….............. r.  

Nazwa zamówienia: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik 

 

 

 

Gwarantem jest [nazwa, adres], będący Wykonawcą Robót budowlanych objętych Kontraktem nr …................... 
z dnia …................ na zaprojektowanie i wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik 
dla Rejonu(ów)2: 

1. REJON „Budzyń” ulice: Świerkowa, Piaskowa, Długa, Urzędowska;  

2. REJON „Piaski/Zarzecze II” ulica Urzędowska;  

3. REJON „Bojanówka” ulice: Suchyńska, Filaretów, Prusa, Bojanowska; 

4. REJON „Ośrodek” ulice: Kościuszki, Cegielniana, Młyńska, Żytnia, Oboźna, Łąkowa; 

5. REJON „Stacja Kolejowa” ulice: Przemysłowa, Kolejowa, Towarowa, Obwodowa, Wojskowa, 
Powstańców Śląskich, Lipowa, 3 – maja, Wojska Polskiego, Komisji Edukacji Narodowej, 
Małachowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Dygasińskiego, Staszica, Zakrzowiecka, Brzozowa, Gajowa, 
Orzechowa; 

6. REJON „Zarzecze I” ulice Przemysłowa, Janowska; 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:  

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik,  

zwana dalej Zamawiającym. 

1. Przedmiot i termin gwarancji  

1.1. Niniejsza gwarancja zostaje udzielona i obejmuje całość robót budowlanych obejmujących 
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („żółta 
książka”) obejmujących Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik objętych Kontraktem nr 
…........ z dnia ….............. r.  oraz w innych dokumentach, będących integralną częścią Kontraktu, opisanych w 
punkcie 3 Aktu Umowy.  

1.2. Niniejsza gwarancja zostaje udzielona i obejmuje również dostarczone w ramach niniejszej umowy 
oprogramowanie.3 

                                                             

 

 
1 Jest to przykładowy „wzór gwarancji” i Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji na innym wzorze, jednak 
ma ona zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w zamieszczonym wzorze. 
2 Niepotrzebne skreślić  
3 Zapis zostanie wprowadzony do Kontraktu obejmującego Część III 



 

 

 

52

1.3. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 
Kontraktu, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.2.  

1.4. Termin Gwarancji Jakości rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru 
Końcowego, oddzielnie dla każdej części zamówienia objętej Kontraktem i kończy się po upływie  …......... miesięcy 
licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego każdej z części zamówienia objętych 
Kontraktem.  

1.5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 
o której mowa w art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z 
późn. zm.). 

2. Obowiązki i uprawnienia stron  

2.1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający jest uprawniony 
do:  

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy, dana rzecz wchodząca w zakres 
przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną 
od wad;  

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;  
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) 

jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad); 
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad lub wymiany 

rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie 
Umowy za każdy dzień opóźnienia;  

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę rzeczy na wolne od 
wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).  

2.2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie 
wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na 
wolną od wad;  

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;  
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1. c) i e) oraz zapłaty kary umownej, o której mowa 

w punkcie 2.1. d). 

2.3. Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
odszkodowana w pełnej wysokości.  

2.4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również 
wymianę rzeczy, wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad.  

2.5. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje przedłużony o okres 
liczony od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia, a w przypadku wad 
uniemożliwiających funkcjonowanie obiektu, urządzenia lub instalacji – okres gwarancji jakości dla tych 
usuniętych wad biegnie od nowa licząc od momentu usunięcia wady.  

2.6. W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, bądź 
których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta – Wykonawcy.  

2.7. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Gwarant nie zdoła ich usunąć w czasie 
odpowiednim, Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt i ryzyko Gwaranta (zastępcze wykonanie). 
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2.8. Warunki świadczenia usług gwarancyjnych dla oprogramowania:4 

a) wady oprogramowania będą klasyfikowane przez Zamawiającego jako: 
(i) Błąd krytyczny – wada całkowicie uniemożliwiająca eksploatację oprogramowania, 

powodująca utratę danych lub ich uszkodzenie, której usunięcie lub pominięcie z poziomu 
użytkowników systemu nie jest możliwe. Za błąd krytyczny Strony umowy uznają także 
niezgodność  z obowiązującymi  przepisami prawa w zakresie wymaganym do zgodnego z 
przepisami funkcjonowania oprogramowania; 

(ii) Błąd - wada utrudniająca eksploatację oprogramowania powodująca utratę danych lub ich 
uszkodzenie,  której  usunięcie z poziomu  użytkowników systemu  nie jest możliwe, ale możliwe 
jest jej pominięcie poprzez zastosowanie znanej użytkownikom procedury; 

(iii) Usterka - wada utrudniająca eksploatację oprogramowania, która nie powoduje utraty danych 
lub ich uszkodzenia, ale znacznie ogranicza jego funkcjonalność i obniża ergonomię pracy 
użytkowników; 

(iv) Problem - zagadnienie dotyczące eksploatacji oprogramowania, którego wyjaśnienie jest 
niezbędne dla optymalnego wykorzystania funkcjonalności i zwiększenia ergonomii pracy 
użytkowników; 

b) wsparcie gwarancyjne Wykonawca zapewni Zamawiającemu w dni robocze, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00-15:00; 

c) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Błędu krytycznego w terminie do 3 dni od momentu 
zgłoszenia Błędu krytycznego lub przywrócenia funkcjonalności zastępczej. Zgłoszenia Błędu 
krytycznego przyjęte pomiędzy godziną 15:00 a 7:00 będą traktowane, jako zgłoszenia przyjęte 
następnego dnia roboczego; 

d) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Błędu w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia Błędu; 
e) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Usterki w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia Usterki; 
f) Wykonawca wyjaśni lub odniesie się do problemu w terminie do 2 dni od momentu zgłoszenia 

Problemu; 
g) w przypadkach szczególnych Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie powyższych terminów; 
h) Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia Błędu krytycznego, Błędu, Usterki lub terminu w możliwie 

najkrótszym czasie od jego wystąpienia. 
i) zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2.8 ppkt h Zamawiający dokonuje w sposób określony w pkt 5 

niniejszej karty gwarancyjnej. 

3. Przeglądy gwarancyjne  

3.1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą dwa razy w roku w okresie obowiązywania 
niniejszej gwarancji.  

3.2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając 
o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.  

3.3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego 
oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

3.4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla 
ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.  

3.5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co 
najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności 

                                                             

 

 
4 Postanowienia pkt 2.8 zostaną wprowadzone do Kontraktu obejmującego Część III 
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przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu 
Przeglądu. 

4. Tryby usuwania wad  

4.1. Wady ujawnione w okresie objętym Gwarancją będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. 

4.2. Gwarant obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady. 

4.3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac 
z usuwania wad. 

4.4. W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wady w ciągu 14 dni od jej 
zgłoszenia Wykonawcy – Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady, a po 
bezskutecznym upływie tego terminu jest uprawniony do usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.5. Wady ujawnione w okresie objętym Gwarancją będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. 

5. Komunikacja  

5.1. O każdej wadzie osoba, wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela 
Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przesyłką 
poleconą na wskazane numery telefonów/faksów i adresy elektroniczne i korespondencyjne. Kopia 
potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem oraz przesyłką poleconą do Inżyniera. Obowiązek 
potwierdzania zgłoszenia wady przesyłką poleconą nie dotyczy wad oprogramowania, o których mowa w pkt. 2.8. 

5.2. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić 
sposób i czas usunięcia wady lub usterki. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem 
telefaksu albo poczty elektronicznej. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie/usterce nawet, 
jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem lub pocztą 
elektroniczną na wskazany numer lub adres Gwaranta.  

5.3. Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 
przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o wadach.  

5.4. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

5.5. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres: 
............................................................................................................................................................  

[adres Gwaranta, nr telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej] 

5.6. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Kraśnickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, tel. 81/ 825 68 09,  
fax tel. 81/ 825 68 09 w.111, e-mail: biuro@kpwik.krasnik.pl 

5.7. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 5.5 i 5.6 Strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania 
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.  

5.8. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

6. Postanowienia końcowe  

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi dokument gwarancyjny. 

6.3. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Kontraktu.  

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  


