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TOM II 

Część II.1 

AKT UMOWY 

 
 
 

Nazwa zadania: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
W POŁCZYNIE – ZDROJU” 

Niniejsza umowa zawarta została dnia ................................ r. pomiędzy: 
 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Ustronie Miejskie 1 
78-200 Białogard 
woj. zachodniopomorskie 
kraj: Polska 
NIP: 672-000-62-06, REGON: 330897173 
 
Telefon i fax: (94) 312 32 15, (94) 312 04 24 
Adres internetowy: http://www.rwik.pl 
e-mail: sekretariat@rwik.pl  
  
(zwaną dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 
 

 Prezesa Zarządu – Mariannę Przychodni, 

 Wiceprezesa Zarządu – Dorotę Borsuk, 
a 

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

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

adres: ............................................................................................................................................ 

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 

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

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

Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) w trybie 
przetargu nieograniczonego dokonał wyboru Wykonawcy dla realizacji zamówienia pn. 
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Połczynie-Zdroju”, w wyniku złożenia przez 
Wykonawcę oferty w ramach tego postępowania; 

mailto:sekretariat@rwik.pl
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Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tej umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 
Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna 
część niniejszej umowy, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 

(b) Warunki Szczególne Kontraktu; 

(c) Warunki Ogólne Kontraktu; 

(d) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami ; 

(e) Formularz Oferty z załącznikami; 

(f) inne dokumenty będące częścią umowy: 

- Karta gwarancyjna; 

- Gwarancja należytego wykonania; 

- Warunki ubezpieczeniowe. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej 
zgodności z postanowieniami umowy. 

4. Wykonanie Robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków nastąpi w terminie do 
28.12.2018r.  
Data Rozpoczęcia zostanie wyznaczona przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia 
podpisania Aktu Umowy. 

5. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi: 

..................................................................................................................... PLN 
(słownie: ...................................................................................................... PLN) 
w tym VAT: .................................................................................................. PLN 
(słownie ....................................................................................................... PLN) 

6. Zapłaty będą dokonywane  na konto bankowe Wykonawcy: .................................... 

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

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

7. Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego z tytułu wykonania Robót wynosi 

110% ceny brutto podanej w pkt 5. powyżej, co stanowi ……………… zł (słownie złotych: 

…………………………………….. ). 

8. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji i rękojmi za wady fizyczne zrealizowanego 

przedmiotu umowy na okres: ….. miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla 

Robót. 

9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 
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10.  Niniejszy Akt Umowy wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

11. Akt Umowy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

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

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

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

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

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

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

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 
literami)] 

 

 

 

 

[pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

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

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

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

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

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

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

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 
literami)] 

W charakterze 

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

Będąc w pełni upoważnionym przez 

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

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

[pieczęć Wykonawcy] 
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TOM II 

Część II.2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane 

przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des 

Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte 

wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, dostępne pod adresem:  

 

SIDIR 
PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 lok 334 
tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl 

Na Warunki Kontraktu składają się Część II.2. – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 

wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II.3. – "Warunki Szczególne", które zmieniają 

i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 

KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego.  
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TOM II 

Część II.3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 

 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 
do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne pozostają wiążące dla stron o ile Warunki 
Szczególne nie stanowią inaczej. 
 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostają wiążące  
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 
 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych. 
 
Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją 
klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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KLAUZULA 1 Postanowienia ogólne 
 
1.1 Definicje 
 
1.1.1. Kontrakt 
 
Klauzuli 1.1.1.1 nadaje się następujące brzmienie: 

1.1.1.1. „Kontrakt” –, oznacza umowę w sprawie zamówienia publicznego, o której 
mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.), w której 
wzajemne prawa i obowiązku Stron przy realizacji zamówienia pod nazwą 
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju” określają 
Dokumenty Kontraktowe, tj. Akt Umowy, wraz z załączonymi do niego: 
Warunkam Szczególnymi Kontraktu, Warunkami Ogólnymi Kontraktu, 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, z wyjaśnieniami i modyfikacjami 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Formularz Oferty z 
załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.  

 

Klauzuli 1.1.1.3. nadaje się następujące brzmienie: 

1.1.1.3. ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Postanowienia Warunków Kontraktowych dotyczące Listu Zatwierdzającego 
donoszą się do Aktu Umowy a daty związane z Listem Zatwierdzającym będą 
wiązane z data podpisania Aktu Umowy. 

 

Klauzuli 1.1.1.4 nadaje się następujące brzmienie: 

1.1.1.4. ” Oferta” oznacza dokument zatytułowany Formularz Oferty, podpisany i 
przedłożony przez Wykonawcę wraz z wymaganymi przez zamawiającego 
załącznikami w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-
Zdroju”.. 

 

Klauzuli 1.1.1.5 nadaje się następujące brzmienie: 
1.1.1.5. „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”, stanowiący element opisu przedmiotu 
zamówienia pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Połczynie-Zdroju”, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072 z późn. zm. ). 

 

Klauzuli 1.1.1.6 nadaje się następujące brzmienie: 
1.1.1.6. „Dokumentacja projektowa” oznacza projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, przedmiar robót oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
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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 (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jako elementy opisu przedmiotu zamówienia 
pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-
Zdroju”. 

 
Klauzuli 1.1.1.7. nadaje się następujące brzmienie: 
1.1.1.7. „Wykazy” oznaczają dokumenty wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone w 

ramach Oferty takie jak Przedmiar robót, wykaz osób itp. 
 

Klauzuli 1.1.1.8 nadaje się następujące brzmienie: 

1.1.1.8. „Formularz Ofertowy” oznacza dokument tak zatytułowany, wypełniony, 
podpisany i złożony przez Wykonawcę jako Oferta w postępowaniu w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”. 

 

Klauzuli 1.1.1.9 nadaje się następujące brzmienie: 

1.1.1.9. „Załącznik do Oferty” oznacza wypełniony, podpisany i złożony przez 
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym formularz zatytułowany 
„Załącznik do Oferty na roboty finansowane ze środków publicznych” jako 
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą 
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”.. 

 

Klauzuli 1.1.1.10 nadaje się następujące brzmienie: 

1.1.1.10. „Przedmiar robót” oznacza dokument tak zatytułowany i załączony do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako element opisu przedmiotu 
zamówienia 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 (Dz. U. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zm.).  

 

Po Klauzuli 1.1.1.10 wprowadza się Klauzulę 1.1.1.11: 

1.1.1.11. „Zmiana do Kontraktu” oznacza wprowadzenie do postanowień Kontraktu 
zmiany uzgodnionej pomiędzy Stronami na warunkach określonych w 
Kontrakcie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Zmiana do 
Kontraktu dla swej ważności wymaga formy pisemnej.  

 

Po Klauzuli 1.1.1.11 wprowadza się Klauzulę 1.1.1.12: 

1.1.1.12. „Kosztorys ofertowy” oznacza wyceniony i podpisany przez Wykonawcę 
Przedmiar robót, złożony wraz z Formularzem Ofertowym , jako Oferta w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą 
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”. 

 
1.1.2. Strony i osoby 

 

Klauzuli 1.1.2.2 nadaje się następujące brzmienie: 

1.1.2.2. „Zamawiający” – oznacza Regionalne Wodociągi i Kanalizację Spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Ustronie 
Miejskie 1, zarejestrowaną w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego za numerem KRS KRS 0000053791, której akta rejestrowe znajdują 
się w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 672-
000-62-06 oraz numer REGON 330897173.W Prawie budowlanym Zamawiający 
występuje  w charakterze inwestora. 

 

Klauzuli 1.1.2.3 nadaje się następujące brzmienie: 

1.1.2.3. „Wykonawca” oznacza osobę/osoby wymienioną/-e w Formularzu Oferty, 
zatwierdzonym przez Zamawiającego, z którą Zamawiający zawarł Kontrakt, 
oraz jej/ich następców prawnych; 

 

Klauzuli 1.1.2.4. nadaje się następujące brzmienie: 

1.1.2.4. „Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako 
Inżynier dla celów Kontraktu lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 
Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy wg klauzuli 3.4. [Zmiana 
Inżyniera]. Osoby działające jako Inżynier pełnią w ramach realizacji Kontraktu 
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie, o których mowa w Prawie 
budowlanym; 

 

Klauzuli 1.1.2.5. nadaje się następujące brzmienie: 

1.1.2.5. „Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza osobę wskazaną przez Wykonawcę w 
Wykazie stanowiącym wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 
jako Przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik Projektu bądź jego następcę 
wyznaczonego zgodnie z klauzulą 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy], działającą w 
imieniu Wykonawcy. 

 

Klauzuli 1.1.2.8. nadaje się następujące brzmienie: 

1.1.2.8. „Podwykonawca” oznacza każdą osobę, z którą Wykonawca zawarł umowę o 
podwykonawstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 
zm.). Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do Podwykonawcy należy przez 
to rozumieć także dalszego Podwykonawcę (z wyłączeniem klauzuli 4.4 
[Podwykonawcy]); 
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Klauzulę 1.1.2.9. skreśla się 

 

Po klauzuli 1.1.2.10 wprowadza się klauzulę 1.1.2.11: 

1.1.2.11. „Lider” oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, który reprezentuje pozostałych wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przy realizacji Kontraktu 
na mocy udzielonego pełnomocnictwa. 

 

Po Klauzuli 1.1.2.11 wprowadza się klauzulę 1.1.2.12: 
1.1.2.12. „Użytkownik” oznacza zespół pracowników Zamawiającego wraz z kadrą 

zarządzającą, zajmujący się eksploatacją, technologią, obsługą 
elektroenergetyczną, obsługą aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki 
oraz obsługą mechaniczną konkretnych obiektów, w których wykonywane są 
Roboty objęte Kontraktem. 

 
1.1.3. Daty, próby, okresy i ukończenia.    
 
Klauzulę 1.1.3.1. skreśla się  
 
Klauzuli 1.1.3.3. nadaje się następujące brzmienie: 
1.1.3.3. „Czas na Ukończenie” oznaczony czas przeznaczony na ukończenie Robót 

łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ustalony w 
Załączniku do Oferty, wraz ze wszelkimi przedłużeniami na mocy klauzuli 8.4 
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie]  

 
Po klauzuli 1.1.3.9 wprowadza się klauzulę 1.1.3.10 

1.1.3.10.  „Świadectwo Wypełnienia Rękojmi i Gwarancji Jakości” oznacza 
świadectwo, wystawione w ciągu 7 dni od daty zakończenia Okresu Rękojmi 
za Wady i Okresu Gwarancji Jakości, w zależności od tego, który z tych 
okresów upłynie ostatni. 

1.1.4. Pieniądze i płatności. 

Klauzuli 1.1.4.1. nadaje się następujące brzmienie: 

1.1.4.1. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” – oznacza kwotę brutto wskazaną w 
pkt. 5 Aktu Umowy, odpowiadającą cenie brutto wskazanej w Formularzu 
Ofertowym, będącą wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie i 
wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad ustalonym w oparciu ilości 
Robót z Przedmiaru Robót i ich Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawcę 
w Kosztorysie ofertowym. 

 

Klauzuli 1.1.4.3. nadaje się następujące brzmienie: 

1.1.4.3. „Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawcę 
na Terenie Budowy lub poza nim, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami, 
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lecz z wyłączeniem zysku, chyba że w postanowieniach Warunków 
Szczególnych Kontraktu określono inaczej. 

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

1.1.4.10. „Kwota Tymczasowa” - klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania  
w niniejszych Warunkach. 

1.1.4.11. „Kwota Zatrzymana” - klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania  
w niniejszych Warunkach. 

 
Po Klauzuli 1.1.4.12 wprowadza się następujące klauzule 

 

1.1.4.13 „Protokół konieczności” oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera 
zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych wynikających 
z zapisów klauzuli 13 [Zmiany i Korekty]. Protokół konieczności jest 
załącznikiem do Protokołu z negocjacji. 

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

1.1.4.15. „Cena jednostkowa” oznacza cenę jednostki miary podaną w Kosztorysie 
ofertowym bez podatku VAT. 

1.1.4.16. „Koszty kwalifikowane” oznaczają wydatki faktycznie poniesione przez 
Zamawiającego, przewidziane w umowie o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-
00-00050/16-00 Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Połczynie-Zdroju” nr POIS.02.03.00-00-00050/16, w ramach działania 2.3 
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II Oś priorytetowa 
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 202 zawartej w dniu 21 
października 2016 r. przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i bezpośrednio związane z danym 
przedsięwzięciem. 

1.1.4.17. „Koszty niekwalifikowane” oznaczają inne wydatki poniesione przez 
Zamawiającego na realizację przedmiotu Kontraktu, poza kosztami 
kwalifikowanymi. 

 

1.1.5 Roboty i Dostawy 

Klauzulę 1.1.5.6 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 

 
1.1.6. Inne definicje. 

Klauzuli 1.1.6.1. nadaje się następujące brzmienie: 
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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, 
instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
 

Klauzuli 1.1.6.2 nadaje się następujące brzmienie: 
1.1.6.2. „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską. 

1.1.6.3. „Sprzęt Zamawiającego” - niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą 
zastosowania. 

Klauzuli 1.1.6.5. nadaje się następujące brzmienie: 
1.1.6.5. „Prawo" oznacza powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz akty prawa 

miejscowego w Kraju. 
 
Klauzuli 1.1.6.6 nadaje się następujące brzmienie: 

1.1.6.6. „Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania 
Kontraktu, objęte Klauzulą 4.2. [Zabezpieczenie Wykonania], stanowiące 
jednocześnie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w rozumieniu 
przepisów art. 147 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.); 

 
Po klauzuli 1.1.6.9. wprowadza się następujące klauzule 
 

1.1.6.10. „Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) wraz z przepisami 
wykonawczymi wydanymi na podstawie upoważnień w ww. ustawie 
zawartych. 

 

1.1.6.11. „Projekt budowlany” oznacza załączony do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dokument, którego zakres i forma są określone są w 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Prawie 
budowlanym, w tym rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi 
zmianami). 

 

1.1.6.12. „Projekt wykonawczy” oznacza załączony do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dokument, którego zakres i forma są określone w 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w rozporządzeniu 
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 (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 
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1.1.6.13. „Opracowania Uzupełniające” oznacza wszelkie opracowania będące  
w posiadaniu Zamawiającego i udostępnione Wykonawcy, nie będące 
Projektem budowlanym ani Projektem wykonawczym, o treści mającej 
wpływ na ocenę przez Wykonawcę sytuacji na Terenie Budowy, zakresu 
Robót oraz wymagań Zamawiającego. 

 
1.1.6.14. „Pozwolenie na budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą  

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy wydaną przez odpowiednie władze  
w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. 

 
1.1.6.15. „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 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

 
1.1.6.16. „Książka obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę  

na Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót. 
 
1.1.6.17. „Umiarkowany zysk” oznacza zysk w wysokości 2% Kosztu. 
 
1.1.6.18. „Raport Miesięczny” oznacza raport sporządzany przez Wykonawcę zgodnie 

zklauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. 
 
1.1.6.19. „Rękojmia” oznacza rękojmię za wady wynikającą z przepisów Kodeksu 

cywilnego i udzieloną na warunkach określonych w Kontrakcie. 
 
1.1.6.20. „Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentację w znaczeniu 

przypisanym jej w Prawie budowlanym. 

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

1.1.6.22. „Spotkania dotyczące postępu Robót” oznaczają spotkania wymagane 
zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].  

1.1.6.23. „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 495); 

1.1.6.24. „Prawo zamówień publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 
późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie; 

1.1.6.25. „Prawo autorskie i prawa pokrewne” oznacza regulacje zawarte w ustawie z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) 
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1.3 Przepływ informacji 
W klauzuli 1.3 na końcu litery (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się zapis: 
 przekazane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być 

każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 
1.4 Prawo i język 
Klauzuli 1.4 nadaje się następujące brzmienie: 
 

Kontrakt poddany jest prawu polskiemu. Językiem Kontraktu jest język polski. 
Językiem porozumiewania się wszystkich uczestników realizacji przedmiotu 
Kontraktu jest język polski. 

 
1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
Klauzuli 1.5 nadaje się następujące brzmienie: 

Dokumenty tworzące Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające 
się. W celu interpretacji pierwszeństwo Dokumentów Kontraktowych będzie 
zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli 
wystąpią, będą miały kolejność ważności taką jak dokumenty, które modyfikują. 
Jeśli pojawią się dwuznaczności lub rozbieżności pomiędzy Dokumentami 
Kontraktowymi, to Inżynier udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub 
wyda Wykonawcy konieczne polecenie. 

 
1.6 Akt umowy 
Klauzuli 1.6 nadaje się następujące brzmienie: 

Strony podpiszą Akt Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych 
przez Zamawiającego dokumentów wskazanych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz ustanowienia Zabezpieczenia. 

 
1.7. Cesje 
Klauzuli 1.7 nadaje się następujące brzmienie: 

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Kontraktu 
na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 
Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Kontraktu nie 
zostanie wyrażona dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia 
roszczeń wszystkich Podwykonawców, o których mowa w klauzuli 4.4 
[Podwykonawcy], wymagalnych na dzień wyrażenia zgody. Obowiązek 
przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności na rzecz wszystkich 
Podwykonawców nie dotyczy sytuacji, gdy wierzytelność przelewana będzie 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, którego wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu, 
do wysokości tego wynagrodzenia. 

 
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
W klauzuli 1.8:  
- akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie 

Dokumentacja projektowa, w tym Rysunki, oraz Specyfikacje będą 
przechowywane i pozostaną pod opieką i dozorem Zamawiającego. Wykonawca 
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otrzyma 1 egzemplarz Aktu Umowy oraz Dokumentacją projektową wraz ze 
Specyfikacjami (w oryginale niezwłocznie po podpisaniu umowy nie później 
jednak niż w chwili przekazania Terenu Budowy) razem z powiadomieniem o 
wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia. Wykonawca może na własny koszt uzyskać dalsze 
kopie Kontraktu, bądź jego części. Wykonawca będzie prowadził i przechowywał 
na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z Klauzulą 7.10. 
 

oraz, po drugim akapicie dodaje się nowy akapit w brzmieniu: 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy 
zgodnie z klauzulą 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy]. W przypadku 
opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie 
przedłużenia Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu. 

 
oraz, w akapicie trzecim, na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: 
 Dokumenty Wykonawcy muszą być na bieżąco aktualizowane. 
 
1.9. Opóźnienie Rysunków lub instrukcji 
W niniejszej klauzuli skreśla się punkt (b)  
 
1.10 Używanie dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 
W Klauzuli 1.10 akapity drugi i trzeci zastępuje się akapitami o następującym brzmieniu: 

Wykonawca oświadcza, że posiada/będzie posiadał autorskie prawa 
majątkowe oraz prawa zależne do utworów wytworzonych w trakcie realizacji 
przedmiotu Kontraktu i w ramach wynagrodzenia: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich 
utworów w rozumieniu Prawa autorskiego i prawach pokrewnych 
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Kontraktu, w szczególności 
takich jak: raporty, rysunki, plany, dokumentacja powykonawcza i inne 
dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego 
Kontraktu; 

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

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje: 

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych utworów 
Zamawiającemu, oraz  

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w 
zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z 
realizacją zadań Zamawiającego, 
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b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

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

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

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji 
albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych 
i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 
lektora, 

l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów 
Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory 
zostały utrwalone.  

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał 
przepisów Prawa autorskiego i prawach pokrewnych i nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Wykonawca zobowiązuje się, do chwili faktycznego wydania Dokumentów 
Wykonawcy Zamawiającemu (i) do zapewnienia na podstawie odpowiednich 
umów, zawartych w formie pisemnej, dysponowania prawami autorskimi do 
każdego utworu w zakresie określonym postanowieniami niniejszej Umowy 
oraz (ii) do potwierdzenia, że prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani 
ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa 
Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszego Kontraktu oraz (iii) 
do podpisania w tym zakresie stosownego oświadczenia, które to oświadczenie 
będzie niezbędne dla uzyskania odbioru. W przypadku naruszenia przez 
Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w zdaniu 
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poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych 
przez Zamawiającego z tego tytułu. 

 
1.11 Używanie dokumentów Zamawiającego przez Wykonawcę 
W klauzuli 1.11 dodaje się następujące akapity: 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania praw zależnych w 
imieniu Zamawiającego w odniesieniu do wszelkich opracowań projektowych 
posiadanych i przekazanych przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszego 
Kontraktu, które stanowią utwory w rozumieniu Prawa autorskiego i prawach 
pokrewnych. 
Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania 
Kontraktu w celu niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej z wszelkich opracowań projektowych posiadanych i 
przekazanych przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszego Kontraktu, 
które stanowią utwory w rozumieniu Prawa autorskiego i prawach 
pokrewnych, na poniższych polach eksploatacji: 

a) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

b) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym 
techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i 
cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach 
nośników dostosowanych do tej formy zapisu,  

c) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

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

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 
f) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 
g) wprowadzania zmian, skrótów. 

Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji w zakresie wskazanym 
powyżej po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
 
1.12 Poufne szczegóły 
Klauzuli 1.12 nadaje się następujące brzmienie: 
 

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inżynier 
może rozsądnie wymagać w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje się  
do Kontraktu. 

 
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności,  
a w szczególności tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania 
Kontraktu jak również po jego zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły 
Kontraktu za poufne w takim zakresie, jakim dozwala Prawo. 
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Wykonawca nie będzie publikował, ani zezwalał na publikowanie lub ujawnianie 
jakichkolwiek szczegółów dotyczących Robót w żadnym wydawnictwie 
technicznym lub innym, bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego. 
 
Uzyskane od Zamawiającego dane osobowe nie mogą być przetwarzane, ani 
wykorzystywane w innym celu, niż do realizacji Kontraktu. 

 
 W razie naruszenia powyższych postanowień – Zamawiający ma prawo naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w Załączniku do oferty,  
a ponadto może dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej karę 
umowną – na zasadach ogólnych. 

 
1.13 Przestrzeganie Prawa 
Klauzuli 1.13 nadaje się następujące brzmienie: 
 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca będzie przestrzegał obowiązującego 
Prawa. Jeżeli w Szczególnych Warunkach nie ustalono inaczej, to: 
(a) Zamawiający uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz 

udzieleniu pozwolenia na budowę, i będzie ponosił odpowiedzialność za jej 
ważność i wady.  

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty, 
oraz uzyska wszystkie pozwolenia, uzgodnienia, opinie, licencje i 
zatwierdzenia wymagane przez Prawo, w odniesieniu do wykonania i 
ukończenia Robót oraz usuwania wad, w tym uzyska decyzję o pozwoleniu 
na użytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Wykonawca 
ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za 
skutki jakiegokolwiek zaniedbania w tym względzie. 

(c) W terminie 7 dni od daty wejścia w życie Kontraktu Wykonawca będzie 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji Robót posiadają 
uprawnienia określone w Prawie budowlanym oraz w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 
1.14 Solidarna odpowiedzialność 
Klauzuli 1.14 nadaje się następujące brzmienie: 

Jeżeli jako Wykonawca występują wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, to: 
(a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za realizację Kontraktu i 
wniesienie Zabezpieczenia Kontraktu; 

(b) osoby te winny powiadomić Zamawiającego o osobie Lidera; oraz 
(c) Wykonawca nie zmieni składu, za wyjątkiem zmian skutkujących na mocy 

Prawa wstąpieniem co najmniej w obowiązki Wykonawcy,  
(d) Lider, w ramach udzielonego pełnomocnictwa, będzie upoważniony do 

składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wykonawców wspólnie 
realizujących Kontrakt, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 
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przyjmowania instrukcji związanych z bieżącą realizacją zamówienia 
wydawanych przez Zamawiającego bądź Inżyniera Kontraktu wiążąco dla 
wszystkich wykonawców razem i każdego z osobna,, 

(e)  Wykonawca złoży Zamawiającemu umowę określającą zasady wspólnej 
realizacji Kontraktu przez podmioty będące Wykonawcą określającą m. in. 
zakres Robót każdego z podmiotów, nie później niż w terminie 7 dni przed 
podpisaniem Aktu Umowy oraz zobowiązany jest do składania wszelkich 
zmian w tej umowie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia 
ich wprowadzenia. 

 
KLAUZULA 2  Zamawiający 
 
W klauzuli 2.1. wprowadza się następujące zmiany: 
2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 
 
Akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu i władania wszystkimi 
częściami Terenu Budowy w czasie lub czasach ustalonym w Załączniku  
do Oferty. To prawo dostępu i władania, nie musi być wyłączne dla Wykonawcy. 
Jeżeli na mocy Kontraktu wymaga się od Zamawiającego, aby przekazał 
Wykonawcy jakikolwiek fundament, konstrukcję, urządzenie lub środki dostępu, 
to Zamawiający dokona tego w czasie i sposób ustalony z Inżynierem, nie później 
jednak niż 14 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o 
konieczności przekazania.  
 

Akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie: 
W przypadku, gdy zwłoka w przekazaniu Terenu Budowy nastąpi w wyniku 
okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający to Wykonawca, 
powiadomi o tym Inżyniera i będzie miał prawo do wydłużenia Czasu na 
Ukończenie z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie 
Czasu na Ukończenie], jeżeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione. 

 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
W Klauzuli 2.2 w pierwszym zdaniu po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”. 
 

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 
Klauzulę 2.4 skreśla się. 
 
2.5 Roszczenia Zamawiającego 
W klauzuli 2.5. w pierwszym zdaniu słowa „Zamawiający lub Inżynier winni powiadomić 
Wykonawcę” zastępuje się słowami „Inżynier, po otrzymaniu pisemnego roszczenia 
Zamawiającego, powiadomi Wykonawcę”. 
Akapit czwarty otrzymuje następujące brzmienie: 
Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakąkolwiek należną Wykonawcy 
płatnością, w tym z jakąkolwiek kwotą poświadczoną w Świadectwie Płatności, lub do 
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wystąpienia w inny sposób z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może 
zostać także zaspokojona z Zabezpieczenia Wykonania. 

Dodaje się akapit piąty i akapit szósty w brzmieniu: 

Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier jest uprawniony przekazywać Wykonawcy 
powiadomienie o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu. 
Powiadomienie to może zawierać informacje dotyczące nienależytego wykonywania 
przez Wykonawcę Kontraktu w zakresie:  

(a) zaawansowania Robót w stosunku do Programu Wykonawcy w 
podziale na poszczególne asortymenty Robót, 

(b) czasu pracy Wykonawcy przy realizacji Kontraktu,  

(c) mobilizacji zasobów ludzkich i sprzętowych, a w szczególności ich 
adekwatności do postępu Robót wskazanego w Programie i 
wpływu na terminowe wykonanie Robót, 

(d) wpływu zaniedbań Wykonawcy na terminową realizację Robót 
wraz z określeniem ilości dni ewentualnego opóźnienia, do 
którego przyczynił się Wykonawca,  

(e) innych przypadków naruszeń przez Wykonawcę Prawa, Kontraktu 
lub wzajemnych ustaleń Stron. 

Zamawiający uprawniony jest również do wskazania w powiadomieniach o 
okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu, jakie szkody, w tym utracone 
korzyści, powstały lub mogą powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez 
Wykonawcę Kontraktu. 
 
KLAUZULA 3 Inżynier 
 
3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
W Klauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany: 
Akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który będzie sprawował obowiązki przypisane 
mu w Kontrakcie. Personel Inżyniera będzie obejmował odpowiednio 
wykwalifikowanych inżynierów i innych fachowców, posiadających kompetencje i 
uprawnienia do wykonywania tych obowiązków. 

 
W akapicie drugim dodaje się następujący zapis: 

Inżynier może zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części 
Kontraktu (w tym do dokumentacji projektowej dostarczonej przez 
Zamawiającego), które są w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie 
poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek części Kontraktu zostaną wprowadzone 
zgodnie z klauzulą 13 [Zmiany i Korekty]. 

 

W akapicie trzecim na końcu dodaje się zapis: 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich 
obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków 
Kontraktu: 
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(a) klauzula 1.9 [Opóźnienie rysunków lub instrukcji] 
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] 
(c) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(d) klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy] 
(e) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 
(f) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] 
(g) klauzula 8.3 [Program] 
(h) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(j) klauzula 12.3 [Wycena] 
(k) klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
(l) klauzula 13.1 [Prawo do zmian] 
(m) klauzula 13.2 [Zmiany do Kontraktu] 
(n) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] 
(o) klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] 
(p) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
(q) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 
 

Akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli jednak Inżynier wykona czynność wymagającą zgody Zamawiającego, to 
czynność taka będzie skuteczna dopiero po jej potwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

Akapit piąty otrzymuje brzmienie: 

Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, 
zobowiązań lub odpowiedzialności w świetle Kontraktu, ani nie ma uprawnień do 
anulowania jakichkolwiek części Robót i przyznania tych Robót innym 
Wykonawcom. 

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 braku zgody 
Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. 
Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie 
miała zastosowanie. 

Dodaje się akapit szósty w brzmieniu: 

Osoby działające jako Inżynier pełnią w ramach realizacji Kontraktu funkcje 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów 
nadzoru inwestorskiego na budowie, o których mowa w Prawie budowlanym. 

 
3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 
W klauzuli 3.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na początku pierwszego akapitu dodaje się słowa: „Za zgodą Zamawiającego”. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujące zdanie: 
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Asystentami mogą być w szczególności osoby o kwalifikacjach określonych w 
rozdziale 2 Prawa budowlanego i osoby te będą odpowiedzialne jak opisano w 
Prawie Budowlanym. Asystenci Inżyniera, będą również pełnić obowiązki 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Prawem budowlanym. 

 
3.3 Polecenia Inżyniera 
W klauzuli 3.3 dodaje się akapit trzeci o następującej treści: 

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę poleceń wydanych przez Inżyniera 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający według własnego wyboru może: 
(a) wykonać polecenie sam lub powierzyć jego wykonanie osobie trzeciej,  

na koszt i ryzyko Wykonawcy i w takim przypadku Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu koszt takiego wykonania zastępczego z uwzględnieniem 
Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]; 

(b) lub, jeżeli niewykonanie przez Wykonawcę polecenia Inżyniera pozbawia 
Zamawiającego części korzyści z Robót lub znacznej części Robót, to może 
wstrzymać wykonywanie Kontraktu w całości, lub w zakresie tej części 
Robót, która nie może być używana zgodnie z przeznaczeniem. W takim 
przypadku Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających  
z Kontraktu lub na innych podstawach, będzie uprawniony do odzyskania 
wszelkich kwot zapłaconych za Roboty, lub, zależnie od przypadku, taką ich 
część, plus koszty finansowania i koszt rozbiórki, oczyszczenia Terenu 
Budowy oraz zwrócenia Urządzeń i Materiałów Wykonawcy. 
 

3.4 Zmiana inżyniera 
Klauzula 3.4 otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o dokonaniu zmiany 
Inżyniera, podając nazwę i adres osobie nowego Inżyniera. 

 
 
KLAUZULA 4 Wykonawca 
 
4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
W klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca z należytą starannością zaprojektuje, wykona i wykończy Roboty zgodnie z 
Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności zaś z przepisami Prawa budowlanego, normami 
technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także odda w 
Roboty Zamawiającemu w Czasie na Ukończenie i usunie wszelkie wady w Robotach. 
 

W ostatnim akapicie, podpunktowi (a) nadaje się następujące brzmienie: 
(a) Wykonawca wykona we własnym zakresie: 

I. Uaktualnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
II. Dokumentację powykonawczą, 

III. Geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
IV. Wszelką inną dokumentację, którą Inżynier uzna za niezbędną dla 

właściwego wykonania Robót, 



Tom II – Kontrakt, Część II.3 – Warunki szczególne kontraktu  26 

Nazwa zamówienia: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”          
 

  

V. Instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń w języku polskim, 
VI. Inne określone w Specyfikacjach jako dokumenty wykonane przez 

Wykonawcę,  
VII. Niezbędne dokumenty celem uzyskania przez Wykonawcę dla 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i zaktualizowanie operatu 
wodnoprawnego wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia 
wodnoprawnego.. 

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 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej oraz 
nie zostanie przez niego zatwierdzona. 
 

Po akapicie piątym wprowadza się akapity o następującej treści: 
Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko co niezbędne do prawidłowego 
ukończenia Robót zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem Dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji zakładając, że ta intencja jest zrozumiała. W przypadku 
niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji 
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Wykonawca powinien niezwłocznie 
powiadomić Inżyniera, zgodnie z klauzulą 1.3 [Przepływ informacji] w celu 
otrzymania niezbędnych wyjaśnień. 
 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich 
dodatkowych elementach Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji, które 
mogą okazać się niezbędne do przeprowadzenia Robót lub innych czynności 
objętych Kontraktem. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera na piśmie, 
z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej 
usterce w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji bądź innych dokumentach, 
które otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie 
dokumentów], jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących 
Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 
 
W Specyfikacji i Dokumentacji projektowej podane są odnośniki do stosowanych 
norm technicznych . Powoływane normy winny być traktowane jako integralna 
część Specyfikacji i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacją, w których są 
wymienione.  
 
Inżynier ma prawo przekazać Wykonawcy w dowolnym czasie takie dodatkowe 
Rysunki i instrukcje, jakie będą niezbędne dla odpowiedniego i właściwego 
wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia usterek w tych Robotach. 
Wykonawca ma obowiązek zastosowania się i wykonania Robót wynikających z 
wymienionych dodatkowych Rysunków i instrukcji.  
 
W przypadku wmontowywania urządzeń w ramach Robót w ciąg technologiczny 
funkcjonującej oczyszczalni Wykonawca powiadomi Inżyniera o przystąpieniu do 
wykonywania Robót w tym zakresie nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem 
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Robót. Po zakończeniu wykonywania Robót w powyższym zakresie Wykonawca 
zawiadomi Inżyniera o zakończeniu a Inżynier w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o zakończeniu dokona sprawdzenia funkcjonowania 
wmontowanego urządzenia w ciągu technologicznym oczyszczalni. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia w ciągu 
technologicznym oczyszczalni ścieków Inżynier poleci Wykonawcy dokonanie 
stosowanych poprawek. 
Inne obowiązki Wykonawcy: 
(i) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonych 

pełnomocnictw, wymaganych przez Prawo decyzji administracyjnych, 
zaświadczeń, oświadczeń, uzgodnień czy też innych dokumentów 
niezbędnych do prowadzenia Robót; 

(ii) Obsługa geodezyjna wraz ze sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej; 

(iii) Wykonawca wykona w ramach Kontraktu i przekaże Zamawiającemu 
następujące opracowania: 
a) Wszelką dokumentację techniczną, którą Inżynier uzna za niezbędną 

dla właściwego wykonania Robót; 
b) Dokumentację powykonawczą oraz wszelką inną dokumentację 

wymaganą Prawem do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie; 

c) Inne dokumenty określone w Specyfikacji jako dokumenty wykonane 
przez Wykonawcę, 

d) Instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń w języku polskim; 
(iv) Każdorazowe informowanie Inżyniera o działaniach, których podjęcie 

może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: 
przekładanie, odcięcie lub zamknięcie wodociągów, kanalizacji, lub innych 
mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, 
transporty ponadnormatywne. 

Opracowania wskazane w pkt. (iii) 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 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w 
wersji elektronicznej oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona. 
 

4.2 Zabezpieczenie wykonania 
Klauzula 4.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie Wykonania w jednej 
z form określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  
w kwocie stanowiącej 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  podanej w Akcie 
Umowy.  

Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, z tytułu naliczonych kar umownych, z tytułu zwrotu kosztów 
usunięcia wad i usterek przez osoby trzecie w okresie rękojmi za wady, z tytułu 
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zwrotu kwot wypłaconych przez Zamawiającego podwykonawcom robót 
budowlanych w trybie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego., a także zobowiązań 
określonych w klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].   

Przez cały okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać 
Zabezpieczenie Wykonania w wysokości wskazanej w akapicie pierwszym, aż do 
chwili ziszczenia się przesłanek do zwrotu Zabezpieczenia Wykonania.  

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania na 28 dni 
przed upływem ważności Zabezpieczenia Wykonania, wówczas Zamawiający jest 
uprawniony do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania. 
Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 
daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót zgodnie z klauzulą 10.1 
[Przejęcie Robót i Odcinków], z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi kwotę 
w wysokości 30% Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
Rękojmi za Wady.  

Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczeń z tytułu Rękojmi 
za Wady Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dni po upływie Okresu Rękojmi 
za Wady. 

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest możliwa zarówno w okresie 
wykonania Umowy jak również w Okresie Rękojmi za Wady zgodnie z przepisami 
Prawa zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 
Jeżeli Zabezpieczenie Wykonania wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 
Zabezpieczenie 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 Wykonania, po upływie 
okresu, na jaki wniesiono Zabezpieczenie Wykonania, zwraca oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie Zabezpieczenia Wykonania w innej 
formie niż pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za 
zgodność z oryginałem.  
 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
W klauzuli 4.3 wprowadza się następujące zmiany: 

W akapicie drugim po słowach „Wykonawca przedstawi Inżynierowi” dodaje się słowa: 

 „ najpóźniej 7 dni”. 

W akapicie drugim na końcu dodaje się następujący zapis: 

Za odpowiedniego kandydata, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważana 
będzie osoba spełniająca, nie później niż na dzień składania Ofert, wymagania 
Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla osoby 
mającej pełnić funkcję Przedstawiciela Wykonawcy – Kierownika Projektu. W przypadku 
wskazania na Przedstawiciela Wykonawcy osoby niewymienionej z nazwiska w 
Kontrakcie, ze względów wskazanych wcześniej w niniejszym akapicie, osoba ta podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
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W akapicie trzecim na końcu dodaje się zapis: 

W przypadku odwołania przez Wykonawcę wyznaczonego Przedstawiciela Wykonawcy i 
wyznaczenia jego następcy, następcą Przedstawiciela Wykonawcy może być odpowiedni 
kandydat, o którym mowa w akapicie powyżej.  

 

Akapit szósty otrzymuje następujące brzmienie: 

Przedstawiciel Wykonawcy może przekazać swoje uprawnienia i funkcje innej osobie, w 
odniesieniu do której Przedstawiciel Wykonawcy gwarantuje należyte wypełnianie 
uprawnień i funkcji, jeżeli możliwość takiego przekazania uprawnień i funkcji jest 
dopuszczalna i jest dokonana zgodnie z Prawem. Nie jest dopuszczalne przekazanie 
całości uprawnień i funkcji Przedstawiciela Wykonawcy. Przekazanie uprawnień i funkcji 
przez Przedstawiciela Wykonawcy może być w każdym czasie odwołane. Wszelkie 
upoważnienia lub odwołania nie wejdą w życie zanim Inżynier nie otrzyma uprzedniego 
powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, zawierającego 
nazwisko osoby oraz zakres uprawnień i funkcji, którą jej się powierza, oraz w przypadku 
przekazania uprawnień i funkcji wykazanie dopuszczalności przekazania tych uprawnień 
i funkcji zgodnie z Prawem. Przekazanie uprawnień i funkcji przez Przedstawiciela 
Wykonawcy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” 
dodaje się słowa:  

”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na 
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym 
koniecznym do prawidłowej realizacji Kontraktu”.  

 
4.4 Podwykonawcy 
Klauzula 4.4 otrzymuje następujące brzmienie 

Wykonawca może zlecić wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad 
określonych w art. 143 b Prawa zamówień publicznych oraz w art. 647¹ Kodeksu 
cywilnego, na podstawie umowy o podwykonawstwo w rozumieniu przepisów Prawa 
zamówień publicznych. Zgodnie z art. 2 pkt. 9b Prawa zamówień publicznych umowa o 
podwykonawstwo to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawarta między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być 
zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonawca wykona Roboty zgodnie z oświadczeniem zawartym w pkt. 8 Formularza 
Oferty. 

Wykonanie prac przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Kontraktu i 
obowiązującego Prawa. 
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Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców jak za własne. 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 
Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten 
jednak nie może być krótszy niż 3 dni od daty otrzymania żądania przez Wykonawcę. 

Wykonawcy przysługuje prawo zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy. W przypadku 
zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany nowy podwykonawca lub też wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane postanowieniami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego oświadczenie, o którym mowa w art. 
25a ust 1 Prawa zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli po 
otrzymaniu oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy. Zasady te dotyczą 
również dalszych Podwykonawców. 

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

Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury lub rachunku. 

Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 
zgłasza pisemnie zastrzeżenia dotyczące zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku. Niezgłoszenie 
pisemne zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, w terminie 7 dni od daty 
zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy. 
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Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania umowy, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, zgłasza pisemny sprzeciw od umowy w przypadkach, gdy określony w 
umowie termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy jest dłuższym niż 30 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
faktury lub rachunku. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu od umowy, w trybie 
określonym powyżej, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 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 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, i jednocześnie mniejszej niż 50.000 zł. Obowiązek 
wskazany w zdaniu poprzedzającym odnosi się również do zmian umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku stałej 
współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą przy realizacji Kontraktu obowiązek przedstawienia umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z chwilą 
przekroczenia przez sumę kolejnych umów o podwykonawstwo progu 50.000 zł. 

W przypadku, gdy termin płatności należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, określony w przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, jest dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku, Zamawiający zawiadomi o tym 
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania. 

Procedurę określoną w akapitach od ósmego do trzynastego stosuje się odpowiednio do 
zmian umowy o podwykonawstwo. 

Procedura określona w akapitach od ósmego do trzynastego nie narusza praw i 
obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy 
wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego. 

W przypadku, w którym Wykonawcą są wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych 
wykonawców wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez 
Zamawiającego. 

4.7 Wytyczenie 
W klauzuli 4.7 wprowadza się następujące zmiany: 
Akapit trzeci skreśla się 
 
W Klauzuli 4.7 na końcu dodaje się zapis w brzmieniu: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 
budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i 
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dostarczy Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, w tym dokumentację 
geodezyjną, jak określono w klauzuli 4.1 [Ogólne Zobowiązania Wykonawcy]  
 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 
W Klauzuli 4.8 na końcu podpunktu (a) dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, uaktualniony 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 3 dni 
poprzedzających Datę Rozpoczęcia Robót, a także będzie modyfikować ten plan 
na każde wezwanie Inżyniera lub Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 
dni od otrzymania wezwania, celem zapewnienia jego zgodności z wymogami 
Prawa. W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie wskazana osoba 
wykonująca obowiązki inspektora bezpieczeństwa pracy, o którym mowa w 
klauzuli 6.7. [Zdrowie i bezpieczeństwo] Warunków Ogólnych Kontraktu. Osoba 
taka będzie dostępna na każde wezwanie Inżyniera lub Zamawiającego. 

 
podpunktowi (d) nadaje się następujące brzmienie: 

(d) ogrodzić, oświetlić, zapewnić ochronę i dozór Robót, aż do ich ukończenia i 
przejęcia zgodnie z rozdziałem 10 [Przejęcie przez Zamawiającego]. 

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

 (g) podejmować wszystkie niezbędne środki, aby zapobiec wybuchowi pożaru i 
przestrzegać wszystkich przepisów Prawa odnoszących dię do wymagań 
przeciwpożarowych. 

Po akapicie pierwszym dodaje się akapit drugi 
W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych 
zobowiązań, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z klauzuli 2.5 
[Roszczenia Zamawiającego], lub zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt 
Wykonawcy, potrącając koszt tych prac z Przejściowego Świadectwa Płatności 
Wykonawcy lub zaspokajając się z Zabezpieczenia Wykonania. 
 

4.9 Zapewnienie jakości 

W Klauzuli 4.9 drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości w celu wykazania stosowania 
się do wymagań Kontraktu. W terminie 14 dni od wejścia w życie Kontraktu 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowy plan zapewnienia jakości, który 
zawierać będzie szczegóły systemu zapewnienia jakości, który powinien być 
zgodny ze Specyfikacją i w szczególności powinien zawierać: 
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co 

do zarządzania jakością. 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu 
zapewnienia jakości w terminie 14 dni od przekazania Inżynierowi systemu. 
Inżynier będzie upoważniony do kontrolowania każdego aspektu tego systemu. 
System będzie aktualizowany przez Wykonawcę na każdorazowe wezwanie 
Inżyniera i Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Inżyniera. 
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W klauzuli 4.9 na końcu dodaje się następujący zapis: 
Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do bieżącej kontroli stosowania 
programu zapewnienia jakości.  
 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
W Informacje o Terenie Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we 
własnym zakresie i własnym staraniem.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
interpretacje tych danych oraz przeprowadzenie czynności zmierzających do aktualizacji 
danych dotyczących Terenu Budowy. 
 

na końcu podpunktu (a) dodaje się zapis: 

”i istniejącą infrastrukturą techniczną,” 
 
4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia 
wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed 
złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami IDW, 
OPZ, Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej oraz z Warunkami Kontraktu. 

 

Trzeci akapit otrzymuje następujące brzmienie: 

   
4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 
W akapicie pierwszym na końcu dodaje się zapis: 

Warunki te nie mogą zostać wywołane przez żadną ze Stron ani przez Inżyniera a 
ich wystąpienie nie może być ustalone przez Wykonawcę przy zachowaniu 
najwyższej staranności, w szczególności nie może być ustalone na podstawie 
danych, które Wykonawca mógł uzyskać z publicznych rejestrów i baz danych, 
nawet jeżeli ich uzyskanie wymaga od Wykonawcy uiszczenia opłat. Za 
nieprzewidywalne warunki fizyczne należy rozumieć w szczególności kolizje z 
sieciami i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych z 
państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego czy warunki geologiczne 
nieopisane w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć 
pomimo dochowania najwyższej staranności 

W akapicie czwartym skreśla się zapis „na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]” 
oraz punkt (b)  

 
4.14 Unikanie zakłóceń 
W Klauzuli 4.14 wprowadza się następujące zmiany: 
podpunktowi (a) nadaje się następujące brzmienie: 

(a) porządku publicznego, lub 
Po podpunkcie (b) dodaje się podpunkt (c) w brzmieniu  

(c) bieżącego, ciągłego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Połczynie-
Zdroju. 

ostatni akapit otrzymuje następujące brzmienie: 
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Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego 
odpowiedzialność materialną, w związku z wszystkimi odszkodowaniami, 
stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi opłatami), 
wynikającymi ze zbędnego lub nadmiernego zakłócania. 
 

4.15 Droga dostępu 
W Klauzuli 4.15, na końcu dodaje się nowy podpunkt (f) w następującym brzmieniu: 

(f) Wykonawca musi zapewnić w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu 
drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, ulicach, ścieżkach 
rowerowych, chodnikach, torach kolejowych itp.) używanych lub 
przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać 
wszystkie niezbędne do tego celu plany, decyzje i pozwolenia. Podczas 
wykonywania Robót Wykonawca musi zapewnić na swój koszt dostęp do 
wszystkich, także prywatnych obszarów, które uzna za konieczne w związku 
z realizacją Robót, a które nie są objęte pasem technicznym przewidzianym 
przez Zamawiającego. Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia tych terenów 
będzie pokrywał Wykonawca. 
W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest 
zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego zamknięcia, 
wymagana jest zgoda Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi, co 
najmniej 7 dni przed zamknięciem drogi, swoją propozycję dotyczącą 
sposobu realizacji Robót do czasu ich ukończenia. Inżynier zatwierdzi 
propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia 
zgodności z tą klauzulą oraz Prawem oraz dokumentację dotyczącą 
organizacji ruchu. 

 
4.16 Transport Dostaw 
W Klauzuli 4.16 podpunktowi (c) nadaje się następujące brzmienie: 

(c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego 
odpowiedzialność materialną, w związku z wszystkimi odszkodowaniami, 
stratami i wydatkami, łącznie z opłatami sądowymi i innymi opłatami, 
wynikłymi z transportu Dostaw oraz będzie negocjował i pokrywał 
wszystkie roszczenia powstałe w następstwie tego transportu. 

 
4.18 Ochrona środowiska 
Klauzuli 4.18 nadaje się następujące brzmienie: 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno 
na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać 
uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym 
wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez 
niego działań także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 250) oraz obowiązujących w poszczególnych gminach, na terenie których 
Kontrakt jest realizowany, regulaminów utrzymania czystości i porządku. 
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 Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i 
ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przepisanych 
stosownym Prawem. 

 
Wykonawca w trakcie wykonywania Robót oraz usuwania usterek, winien m.in.: 
(a) w pełni zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom upoważnionym do 

przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywać teren (w granicach w 
jakich pozostaje on w jego władaniu) oraz Roboty (w takiej części w jakiej 
nie zostały ukończone lub przejęte przez Zamawiającego) w odpowiednim 
porządku, wymaganym dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla osób oraz 
dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie 
później niż w terminie 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia określoną w 
programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego 
zgodności z wymogami Prawa, oraz 

(b) dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie oświetlenie, osłony, płoty, 
znaki ostrzegawcze i pilnować tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub 
nakazane przez Inżyniera lub przez odpowiednie władze ze względu na 
ochronę Robót, lub dla bezpieczeństwa lub wygody publicznej lub innych 
powodów, oraz 

(c) odpowiadać za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas 
wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń, decyzji i za jego 
realizację, oraz 

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

(e) zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych  
z całego Terenu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte 
w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwoleń aby ani Roboty ani 
ich otoczenie nie zostały uszkodzone, oraz 

(f) w pełni odpowiadać za prawidłowe odprowadzanie ścieków pochodzących 
ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych  
z prowadzeniem Robót, nie wyłączając budynków Inżyniera jeżeli zostały 
wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym 
ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze, oraz  

(g) przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapobieżenia wybuchu 
pożaru oraz winien przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów 
podczas całego okresu trwania Kontraktu, oraz 

(h) zapewnić odpowiednią ilość kontenerów do składowania odpadów 
budowlanych, komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji 
Kontraktu, oraz 

(i) właściwie postępować z odpadami powstałymi w trakcie realizacji 
Kontraktu, oraz 

(j) przestrzegać zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy, oraz 
(k) przekazywać odpady jednostkom upoważnionym do świadczenia usług  

w zakresie gospodarki odpadami, oraz 



Tom II – Kontrakt, Część II.3 – Warunki szczególne kontraktu  36 

Nazwa zamówienia: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”          
 

  

(l) zapewnić odpowiednią ilości kabin typu „szalety” oraz właściwie 
postępować z powstałymi ściekami, oraz 

(m) zawierać umowy na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych  
w trakcie realizacji Kontraktu, oraz 

(n) utrzymywać w czystości rejony wyjazdów z Terenów Budów (poprzez 
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystości w rejonie wyjazdu oraz 
określenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu 
przez sprzęt Wykonawcy). 

Wykonawca będzie prowadził takie zapisy i sporządzał takie raporty dotyczące 
bezpieczeństwa, zdrowia i spraw socjalnych osób i szkód w mieniu, jakich może 
od czasu do czasu zażądać od niego Inżynier. 

 
Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Zamawiającego i osób trzecich z tytułu nieprzestrzegania lub niewłaściwego 
przestrzegania zapisów niniejszej klauzuli. 

 
4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Klauzuli 4.19 nadaje się następujące brzmienie: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, 
których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. W okresie 
trwania rozruchu stosuje się wymagania opisane w części Specyfikacji oznaczonej 
jako ST-05.03. 
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków 
przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za 
korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, 
na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania 
przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. W przypadku korzystania 
z dostaw energii, wody i innych usług od Zamawiającego Wykonawca ponosić 
będzie opłaty na rzecz Zamawiającego zgodnie z przyjętą taryfą. Zapłata 
należności z tego tytułu następować będzie na podstawie sporządzanych przez 
Zamawiającego okresowych rozliczeń, w terminie wskazanym na fakturze, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia faktury. 
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi 
lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót.  

 
4.21 Raporty o postępie  

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 

 
Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Wszelkie raporty o postępie będą sporządzane przez Wykonawcę i przedkładane 
Inżynierowi w pięciu egzemplarzach wg poniższej macierzy: 
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 Raport Miesięczny Raport Kwartalny Raport Końcowy Inne raporty 

Kto Kiedy [dni] Co Kiedy [dni] Co Kiedy [dni] Co Kiedy [dni] Co 

Wykonawca 

do 6 -go dnia 
każdego 
miesiąca 

kalendarzowe
go po 

miesiącu 
kalendarzowy

m którego 
raport dotyczy 

 
do 6 -go dnia 

każdego 
kwartału 

kalendarzowego 
po kwartale 

kalendarzowym 
którego raport 

dotyczy 

 

30 - od wydania 
Świadectwa 
Wykonania 

 

7 - od daty 
otrzymania 
polecenia 

Zamawiająceg
o / Inżyniera 

 

Inżynier 
Kontraktu 

4 dni robocze 
po złożeniu 

Raportu przez 
Wykonawcę 

 4 dni robocze po 
złożeniu Raportu 

przez 
Wykonawcę 

 
14 – od daty 

otrzymania od 
Wykonawcy 

 
5 – od daty 
przekazania 
Inżynierowi 

 

Zamawiający 

do 6 -go dnia 
każdego 
miesiąca 

kalendarzowego 
po miesiącu 

kalendarzowym 
którego raport 

dotyczy 

 do 6 -go  
dnia każdego 

kwartału 
kalendarzowego 

po kwartale 
kalendarzowym 
którego raport 

dotyczy 

 

30 - od wydania 
Świadectwa 
Wykonania 

 

5 – od daty 
przekazania 

Zamawiające
mu 

 

 
Legenda 

 Sporządza 

 Otrzymuje do wiadomości 

 Zatwierdza 

 

Wykonawca będzie przygotowywał Raporty Miesięczne i Kwartalne o postępie 
Robót według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez 
Zamawiającego.  
Pierwszy Raport Miesięczny winien obejmować okres aż do końca miesiąca 
kalendarzowego następującego po podpisaniu Aktu Umowy.  
Pierwszy Raport Kwartalny winien obejmować aż do końca trzeciego kwartału 
kalendarzowego.  
Raporty przygotowane przez Wykonawcę będą składane do 6-tego dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego po miesiącu kalendarzowym którego raport dotyczy. 
Inżynier w terminie 4 dni roboczych zatwierdzi, bądź odrzuci taki Raport podając 
przyczynę odrzucenia. Jeśli jakikolwiek Raport Wykonawcy zostanie odrzucony 
przez Inżyniera, Wykonawca winien przedłożyć skorygowany Raport w oparciu o 
uwagi Inżyniera. Jeśli Raport z poprzedniego miesiąca nie zostanie zatwierdzony 
przez Inżyniera to każdy kolejny Raport Wykonawcy będzie odrzucony do czasu 
zatwierdzenia Raportu poprzedniego. Powyższe zasady stosuje się do Raportów 
Kwartalnych. 
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W trzecim akapicie skreśla się i zastępuje następująco podpunkt: 

(a) tabele i szczegółowe opisy postępu Robót wykonanych podczas okresu 
sprawozdawczego oraz narastająco do ostatniego dnia okresu 
sprawozdawczego, w tym Roboty rozpoczęte, Roboty zakończone oraz 
Roboty planowane, włącznie z każdą fazą projektowania Dokumentów 
Wykonawcy, zakupów, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, 
montażu i prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót 
realizowanych przez każdego Podwykonawcę. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i), (j) i (k) i tekst w brzmieniu: 

(i)  prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile 
takie będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 
[Roszczenia, spory i arbitraż]; a także 

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

(k)  harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Programu,  
o którym mowa w klauzuli 8.3 i Planu Płatności, o której mowa w klauzuli 
14.4. Harmonogram powinien obejmować okres zrealizowany oraz 
prognozę z rozbiciem na miesiące do końca realizacji Kontraktu; 
harmonogram powinien być aktualizowany co miesiąc, 

(l)  wykaz ważnych operacji w rozumieniu klauzuli 4.23 (uzgodnionych  
z Inżynierem), 

 
Wykonawca będzie zobowiązany do uczestnictwa na spotkaniach 
zorganizowanych przez Inżyniera dotyczących postępu Robót, w którym udział 
wezmą Inżynier, przedstawiciele Zamawiającego oraz Przedstawiciel 
Wykonawcy, celem dokonania przeglądu Raportu Miesięcznego, Raportu 
Kwartalnego oraz analizy sytuacji Kontraktu i innych związanych z tym kwestii. 
Miejsce i termin tego spotkania zostanie określony przez Inżyniera, który 
poinformuje o nim Wykonawcę z 3-dniowym wyprzedzeniem. 
 
Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań 
poza miesięcznymi Spotkaniami dotyczącymi postępu Robót i powinien zapewnić 
zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 1-dniowym wyprzedzeniem, 
podając jego powody. 
 
Przewiduje się organizowanie narad co 2-tygodnie z udziałem Inżyniera  
i Przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad będzie informacja o postępie 
Robót i rozwiązywanie problemów w realizacji Kontraktu. Każdorazowo o takich 
spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel 
może również uczestniczyć w tych spotkaniach.  
W nagłych przypadkach organizacja spotkań ad hoc. 
 
W terminie 30 dni od otrzymania Świadectwa Wykonania Wykonawca przedłoży 
Raport Końcowy wg wzoru ustalonego z Inżynierem. Inżynier w terminie 14 dni 
zatwierdzi, bądź odrzuci taki raport podając przyczynę odrzucenia. 
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Ponadto, na polecenie Zamawiającego bądź Inżyniera, Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedłożenia w terminie 7 dni dodatkowego raportu w formie 
ustalonej z Zamawiającym. W terminie kolejnych 5 dni Zamawiający bądź 
Inżynier zatwierdzi, bądź odrzuci taki raport podając przyczynę odrzucenia. 

 
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. 

 
po akapicie drugim dodaje się zapis w następującym brzmieniu: 
 Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub 

zamknięcie istniejących dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności 
publicznej nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia 
Inżyniera. Wykonawca musi w odpowiednim czasie – co najmniej 14 dni przed 
rozpoczęciem takich Robót – poinformować Inżyniera na piśmie o zamiarze 
wykonania tego typu czynności w celu umożliwienia mu przygotowania 
odpowiedniego nadzoru i podjęcie właściwych środków bezpieczeństwa. 

 
Ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie: 

Przez Okres Zgłaszania Wad Wykonawca będzie mógł używać w uzgodnieniu 
z Zamawiającym i Inżynierem tylko taką część Terenu Budowy, która mu jest 
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. 

 
4.24 Wykopaliska 
W akapicie pierwszym na końcu zdania pierwszego kropkę zastępuje się przecinkiem 
oraz dodaje się zapis: 

oraz zawiadomić właściwe organy, jeżeli jest to wymagane zgodnie z Prawem. 
W akapicie drugim skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5. 
 
Dodaje się nową Klauzulę 4.25 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w 
brzmieniu: 
 
4.25 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie 
środki zapobiegawcze (biorąc pod uwagę aktualne okoliczności), aby 
zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem 
Budowy oraz unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

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

Przed spowodowaniem jakichkolwiek utrudnień w dostępie do jakichkolwiek 
nieruchomości Wykonawca zapewni rozwiązania alternatywne. Wykonawca 
zawiadomi Inżyniera, Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników 
nieruchomości i obiektów na piśmie na 14 dni przed ustanowieniem utrudnień i 
potwierdzi Inżynierowi, iż zostało ustanowione rozwiązanie alternatywne. 

Wykonawca nie będzie utrudniał dostępu do nieruchomości i urządzeń, np. 
włazów kanałowych poza normalnymi godzinami pracy chyba, że co innego 
zostało uzgodnione z Zamawiającym bądź zainteresowanym. 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

4.26 Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 
takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne, elektryczne, światłowody, 
wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 
innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje, stosując wszelkie możliwe 
środki, jakie uzna za konieczne, na własną odpowiedzialność związaną ze 
skutecznością podjętych działań. Wszelkie konsekwencje wynikające z uchybień 
związanych z działaniami Wykonawcy na mocy niniejszej klauzuli nie będą 
podstawą do składania Roszczeń w trybie klauzuli 20.1 

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

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 
przez niego lub jego Podwykonawców 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. 
Wykonawca na żądanie Inżyniera będzie dokumentował postęp działań 
opisanych w niniejszym akapicie. 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Identyfikacja wizualna UE] 
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4.27  Identyfikacja wizualna UE  
Wykonawca, jest zobowiązany, po należytej konsultacji z Zamawiającym, do 
oznakowania korespondencji oraz wszystkich dokumentów dotyczących 
Kontraktu, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w zakresie informacji i promocji.   

Dodaje się nową Klauzulę 4.28 [Materiały rozbiórkowe]: 

4.28 Materiały rozbiórkowe  
Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części Robót stanowią 
własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki 
ostrożności niezbędne dla ich zachowania. 

Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów i części uzyskanych z 
rozbiórki złom metalowy oraz demontowane maszyny, urządzenia i instalacje. 
Materiały i części uzyskane z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera lub Zamawiającego i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. 
Szczegóły postępowania z niektórymi materiałami rozbiórkowymi opisano w 
Specyfikacji. 

Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć wymienione materiały 
 i części, do których zastrzega sobie prawo własności, wszystkie koszty 
poniesione na transport i składowanie tych materiałów i części w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera będą pokryte przez Wykonawcę. 

Dodaje się nową Klauzulę 4.29 w następującym brzmieniu: 
 
4.29 Szkolenia 

Wykonawca w ramach Kontraktu dokona przeszkolenia wskazanych przez 
Zamawiającego osób w zakresie zarządzania, technologii, prowadzenia ruchu, 
konserwacji i obsługi Urządzeń i obiektów powstałych w wyniku realizacji 
Kontraktu w celu zapewnienia ich właściwego i stabilnego działania. Szkolenia 
będą przeprowadzane podczas wykonywania Robót na Terenie Budowy i w fazie 
poprzedzającej Przejęcie Robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Wykonawca zgodnie ze Specyfikacją na własny koszt, dostarczy wszystkie 
materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne wraz z wszelkimi broszurami, 
opisami technicznymi, adnotacjami, wykresami, filmami i innymi pomocami 
naukowymi, które mogą okazać się konieczne do przeprowadzenia szkolenia w 
taki sposób, aby osoby biorące udział w szkoleniu mogły szkolić następne osoby. 

Szkolenia przeprowadzane przez Wykonawcę na Terenie Budowy dla 
poszczególnych elementów Robót powinny obejmować swoim zakresem: 

- informacje dotyczące prawidłowego działania całości systemu, jak i 
poszczególnych Urządzeń, a w szczególności układu sterowania i 
zastosowanej technologii; 

- informacje dotyczące kontroli jakości; 
- informacje dotyczące konserwacji Urządzeń; 
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- procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa. 
 

Szkolenia i udzielanie instrukcji przeprowadzane będą w języku polskim. 
Szkolenia przeprowadzane będą w odniesieniu do rzeczywistych, zrealizowanych 
w ramach Kontraktu obiektów, w oparciu o instrukcje obsługi dostarczone przez 
Wykonawcę. 

Szkolenie winno również uwzględniać potrzeby osób szkolonych, a jego zakres 
będzie dostosowany do wymagań obsługi w zależności od funkcji pełnionych 
przez poszczególne osoby. 

Szkolenia muszą być zakończone wynikiem pozytywnym, potwierdzone 
podpisami uczestników szkolenia oraz Zamawiającego. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za udzielenie wszelkich instrukcji i wskazówek osobom 
wskazanym przez Zamawiającego w celu pełnego zrozumienia funkcjonowania  
i technologii obiektów powstałych w wyniku realizacji Kontraktu. 

 
KLAUZULA 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

 

5.1 Wyznaczenie Podwykonawcy 
Klauzula 5.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

W tym Kontrakcie „Wyznaczony Podwykonawca” oznacza Podwykonawcę zgłoszonego i 
zaakceptowanego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Prawa Zamówień 
Publicznych i Kodeksu cywilnego oraz z wymaganiami określonymi w klauzuli 4.4 
[Podwykonawcy]. 

 
Klauzula 5.2 otrzymuje brzmienie: 
5.2 Kary umowne. 

Wykonawca jest obowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego 
w razie: 
(i) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,5 % 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki licząc od 
następnego dnia po upływie terminu płatności, 

(ii) nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 
jej zmiany - w wysokości 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy 
taki przypadek; 

(iii) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy - w wysokości 
5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy taki przypadek; 

(iv) braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w zakresie terminu zapłaty, gdy Zamawiający poinformował 
Wykonawcę o niezgodności terminu zapłaty wskazanego w umowie o 
podwykonawstwo z terminem wskazanym w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy] 
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i wezwał Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany terminu zapłaty - w 
wysokości 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy taki przypadek; 

(v) braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w zakresie terminu zapłaty, gdy Zamawiający zgłosił pisemnie 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w 
wysokości 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy taki przypadek. 

 
5.3 Zapłata Wyznaczonym Podwykonawcom 
Klauzuli 5.3 nadaje się następujące brzmienie: 

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 zamówienia na roboty 
budowlane. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w akapicie pierwszym, 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 pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Wyznaczonemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o zgłoszonym żądaniu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia. 

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w akapicie powyżej Zamawiający 
może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo  

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

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 
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W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Wyznaczonemu Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Wyznaczonemu 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty 
Podwykonawcom, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w 
przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty dalszym 
Podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym 
Podwykonawcom. 

5.4 Zapłata Wyznaczonym Podwykonawcom 

Klauzula 5.4 otrzymuje następujące brzmienie: 

Wraz z drugą i każdą kolejną fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z 
którymi zawarto zaakceptowane umowy o podwykonawstwo których 
przedmiotem są roboty budowlane, o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia za 
Roboty wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców na 
podstawie tych umów. W przypadku niewykonania tego obowiązku 
Zamawiający, wedle swego wyboru, ma prawo (i) powstrzymać się z zapłatą 
Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy 
należnego wynagrodzenia lub (ii) dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy i potrącić równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
Uzasadnionych przypadkach, gdy z obiektywnych względów Wykonawca nie 
może uzyskać oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o 
których mowa powyżej, może przedłożyć inne dowody, które w sposób 
niebudzący wątpliwości potwierdzą zapłatę wymagalnego wynagrodzenia za 
Roboty wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. W takim 
przypadku Wykonawca dołączy to faktury inne dowody wraz z podaniem 
okoliczności uzasadniających niemożność przedłożenia oświadczeń 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Zamawiający oceni przedłożone 
dowody i wyjaśnienia, a gdy nie uzna przedstawionych wyjaśnień za 
uzasadniające przedłożenie innych dowodów zamiast oświadczeń wezwie 
Wykonawcę do przedłożenia oświadczeń Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. Jeżeli Zamawiający nie uzna, że przedłożone dowody nie 
potwierdzają zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w sposób niebudzący wątpliwości, wezwie Wykonawcę do 
przedłożenia dowodów określonych przez Zamawiającego w wezwaniu. 
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KLAUZULA 6  Kadra i robotnicy. 
 
6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 
Klauzuli 6.1 nadaje się następujące brzmienie: 
 
6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 

Wykonawca obowiązany jest wykonywać Roboty za pomocą osób wskazanych w 
Wykazie załączonym do Oferty, tj. w wykazie osób. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę osób o których mowa 
powyżej, pod warunkiem, iż osoby wskazane przez Wykonawcę na poszczególne 
stanowiska będą spełniały, nie później niż na dzień składania Ofert, wymagania 
Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 
osoby mającej pełnić odpowiednią funkcję.. 

 
Wykonawca zapewni zatrudnienie oraz opłacenie, zakwaterowanie, wyżywienie i 
transport całego, miejscowego i innego personelu i siły roboczej. Wykonawca 
może do wykonania Robót zatrudnić personel zagraniczny i siłę roboczą, jeśli jest 
to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń 
na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i 
zarządzającego. Na żądanie Inżyniera, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia mu odpowiednich dokumentów prawnych, jakie są wymagane w 
krajach pochodzenia personelu zagranicznego i siły roboczej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót do miejsca rekrutacji lub 
zamieszkania wszystkich takich osób, które zostały zwerbowane i zatrudnione dla 
celów i w związku z Kontraktem i będzie troszczył się w należyty sposób o takie 
osoby, które mają powrócić do czasu opuszczenia przez nie Terenu Budowy lub, 
jeśli chodzi o osoby nie będące mieszkańcami Kraju i zwerbowane poza jego 
granicami, do czasu opuszczenia przez nie terytorium Kraju. W zależności od 
przypadku Inżynier może zorganizować transport i opiekę nad tymi osobami,  
a następnie obciążyć Wykonawcę kosztami z tego tytułu. 

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 ceny podane przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

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 oraz warunki zatrudniania 
W Klauzuli 6.2 dodaje się drugi akapit w następującym brzmieniu: 

Postanowienia niniejszej Klauzuli dotyczą wszystkich pracowników i robotników 
zatrudnionych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców oraz wszelkich 
kosztów, opłat i wydatków poniesionych przez Wykonawcę. Wszelkie ryzyko 
związane z zastosowaniem postanowień niniejszej Klauzuli, nie wyłączając 
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wszelkiego rodzaju ubezpieczeń, ceł, opłat medycznych i innych, kosztów 
utrzymania, opłat granicznych i wszelkich innych kosztów traktuje się za wliczone 
i pokryte przez ceny podane przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze 
Robót składające się na Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

W klauzuli 6.2 na końcu dodaje się akapity w następującym brzmieniu: 
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: 

- bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych i innych czynności bezpośrednio na 
Terenie Budowy w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji 
projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane i inne 
czynności bezpośrednio na Terenie Budowy w ramach właściwych zawodów i 
specjalności wg klasyfikacji zawodów i specjalności określonej w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 z późn. zm.), za wyjątkiem osób pełniących 
funkcje Kierownika budowy i Kierowników robót branżowych oraz 
Przedstawiciela Wykonawcy – Kierownika Projektu. Właściwe zawody i 
specjalności odnoszą się do: 
- robotników budowlanych i pokrewnych objętych grupą numer 71 w ww. 
rozporządzeniu, 
- robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń i pokrewnych 
objętych grupą numer 72 w ww. rozporządzeniu, 
- elektryków objętych grupą numer 74 w ww. rozporządzeniu, 
- operatorów maszyn i urządzeń objętych grupą numer 81 w ww. rozporządzeniu, 
- monterów objętych grupą numer 82 w ww. rozporządzeniu, 
- kierowców i operatorów pojazdów objętych grupą numer 83 w ww. 
rozporządzeniu. 

Wykonawca, najpóźniej na 5 dni przed Datą Rozpoczęcia, jest zobowiązany do 
złożenia wykazu osób, które będą realizować czynności wskazane powyżej, wraz 
z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Wykaz powinien 
zawierać ilości osób wykonujących poszczególne czynności wskazane powyżej 
oraz ich imiona i nazwiska. Zamawiający nie przekaże Terenu Budowy do 
momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z 
tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, 
jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale 
Podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania 
Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji robót przez 
Podwykonawcę, wykazu osób, które będą wykonywać na rzecz Podwykonawcy 
czynności wskazane powyżej, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że są one 
zatrudnione na umowę o pracę. Wykaz powinien zawierać wskazanie ilości osób 
wykonujących poszczególne czynności wskazane powyżej oraz ich imiona i 
nazwiska.  
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W przypadku realizowania czynności wskazanych powyżej po dniu złożenia 
Zamawiającemu wykazów przez inne osoby niż te wskazane w tych wykazach, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
zaktualizowanego wykazu osób wraz z informacją o zakresie zmian, wraz 
oświadczeniem Wykonawcy albo Podwykonawcy, że są one zatrudnione na 
umowę o pracę, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany.  

W odniesieniu do osób wskazanych w wykazach Zamawiający będzie mógł żądać 
od Wykonawcy przedłożenia dowodów wskazanych w lit b) – lit. d) poniżej, w 
terminie oraz w zakresie określonym w wezwaniu. Termin do przedłożenia 
żądanych dowodów nie może być krótszy niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania. 

W trakcie realizacji Kontraktu Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:   

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, 
c) przeprowadzania kontroli na Terenie Budowy. 

W trakcie realizacji Kontraktu na każde wezwanie Zamawiającego, w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, 
Wykonawca przedłoży wskazane przez Zamawiającego dowody spośród 
dowodów wskazanych poniżej, na potwierdzenie spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji Robót:            

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o ilości osób wykonujących 
określone powyżej czynności na dzień złożenia oświadczenia oraz o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie 
ilości osób wykonujących poszczególne czynności i podanie ich imion i nazwisk 
oraz oświadczenie, że określone w wezwaniu czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a także podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną/ -e za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę, kopię umowy/kopie umów o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia/kopie umowy/umów powinna/-y 
zostać zanonimizowana/-e w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 
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PESEL pracowników). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o prace, stanowisko oraz ewentualnie zakres obowiązków jeżeli jest 
określony w umowie (jeżeli w umowie nie ma określonego zakresu 
obowiązków Wykonawca/Podwykonawca powinien przedłożyć dokument 
określający zakres obowiązków np. obowiązujący u Wykonawcy/ 
Podwykonawcy regulamin pracy) i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  

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

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
wszystkich żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane powyżej. Tak samo traktowane będzie 
niezłożenie w terminie przez Wykonawcę wykazów oraz ich aktualizacji. 

Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w 
akapicie powyżej, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000 zł. za każdą osobę co  
do której został stwierdzony brak zatrudniania na umowę o pracę  oraz może 
zawiesić wykonanie robót przez Wykonawcę (wynikłe z tego tytułu opóźnienie w 
realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy 
Wykonawcy. Kara umowna może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej 
osoby w przypadku stwierdzenia braku zatrudniania na umowę o pracę zgodnie z 
powyżej określonymi warunkami. 

6.5        Godziny Pracy 

Na końcu Klauzuli 6.5 z uwagi na konieczność prowadzenia pracy w celu wykonania 
Przedmiotu Kontraktu w Czasie na ukończenie dodaje się podpunkt d)  
o następującym brzmieniu: 

             „d) poza normalnymi godzinami pracy Wykonawca może wykonywać prace  
na Terenie Budowy od poniedziałku do soboty od godziny 6 do 22.  

              Jednakże jeżeli wymaga tego technologia wykonywania prac, to prace na Terenie 
Budowy mogą być prowadzone całą dobę 7 dni w tygodniu.” 
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6.6 Zaplecze dla kadry i robotników 
W Klauzuli 6.6 pierwszy akapit otrzymuje następujące brzmienie: 

Oprócz tego co przewiduje Kontrakt, Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać 
takie zakwaterowanie i udogodnienia jakie uważa za potrzebne dla całego 
swojego personelu i siły roboczej zatrudnionej do celu lub w związku  
z Kontraktem włączając wszelkie ogrodzenia, zaopatrzenie w wodę (do picia  
i innych celów) i odprowadzanie ścieków, dostawę energii elektrycznej, kuchnie, 
wyposażenie przeciwpożarowe, wyposażenie pierwszej pomocy, meble i inne 
wymagane elementy takiego zakwaterowania lub udogodnień. Niedopuszczalne 
jest zakwaterowanie Personelu Wykonawcy na Terenie Budowy.  

 
6.8 Kadra Wykonawcy 
W Klauzuli 6.8 po pierwszym akapicie dodaje się nowy akapit w brzmieniu: 

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

Wymagane jest, aby niżej wymieniona kadra Wykonawcy była obecna  
na budowie w godzinach pracy przyjętych przez Wykonawcę w wymiarze  
nie mniejszym niż: 

- Przedstawiciel Wykonawcy –wymagane zaangażowanie przy realizacji 
Kontraktu przynajmniej 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu; 

- Kierownik budowy - wymagane zaangażowanie przy realizacji kontraktu 
przynajmniej 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, z uwzględnieniem 
klauzuli 6.5;  

- Kierownicy robót w czasie trwania prac związanych z montażem /budową 
obiektów odpowiednio do uprawnień – wymagane jest sprawowanie przez 
nich bezpośredniego nadzoru nad robotami (obecność na budowie) przez 
przynajmniej 8 godzin dziennie 3 dni w tygodniu; 

- Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy oraz Kierownicy robót w czasie 
trwania prac odpowiednio do uprawnień - zobowiązani są uczestniczyć co 2-
tygodnie w naradach organizowanych przez Inżyniera.  

  
Dodatkowo wymieniona powyżej kadra Wykonawcy dostępna będzie na każde 
życzenie lub wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera poza wskazanym powyżej 
czasem pracy z dwudniowym wyprzedzeniem, o ile Zamawiający lub Inżynier 
uzna to za konieczne. W razie potwierdzonego przez Inżyniera nie wywiązania się 
przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w 
kwocie 500 zł  za każdą nieobecność zaproszonego lub wezwanego członka kadry 
Wykonawcy. Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia kwoty kary z 
wynagrodzenia Wykonawcy wypłacanego w najbliższym terminie bądź 
zaspokojenia z Zabezpieczenia Wykonania. 
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6.9 Personel Wykonawcy 
W Klauzuli 6.9 na końcu dodaje się nowy akapit w brzmieniu: 

Personel Wykonawcy, w tym także Kadra Wykonawcy składać się będzie z osób 
posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile 
będą wymagane Prawem, w szczególności Prawem budowlanym. W razie 
potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na 
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

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

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

 
KLAUZULA 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo. 
 
7.1 Sposób wykonania 
Po Klauzuli 7.1 dodaje się Klauzulę 7.1.1 w następującym brzmieniu: 
7.1.1 Składowanie 
 Wykonawca jest zobowiązany przechowywać i zabezpieczać na własny koszt 

Urządzenia i Materiały zgodnie z instrukcjami producentów oraz zaleceniami 
Inżyniera. Wszelkie koszty z tym związane uważa się za zawarte w Kontrakcie i z 
tego tytułu Wykonawcy nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

 Dostawa Materiałów i Urządzeń na Teren Budowy musi być poprzedzona 
przekazaniem przez Wykonawcę Inżynierowi zaleceń producenta odnośnie ich 
składowania na Terenie Budowy oraz zaakceptowaniem przez Inżyniera  
i Zamawiającego miejsca, na którym Urządzenia i Materiały będą składowane. 

Wszelkie Urządzenia i Materiały należy składować w miejscach przeznaczonych 
do ich składowania, przy czym niedopuszczalne jest ich składowanie bez 
zabezpieczenia lub zabezpieczonych prowizorycznie (pod folią,  
w prowizorycznych wiatach itp.). Inżynier i Zamawiający będą mieli prawo  
w każdej chwili do skontrolowania, w jaki sposób Wykonawca przechowuje 
Materiały i Urządzenia. 
Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia 
parametrów technicznych Materiałów i Urządzeń. Inżynier lub Zamawiający 
może żądać zmiany miejsca lub sposobu składowania, jeżeli zostaje stwierdzona 
możliwość uszkodzenia lub obniżenia parametrów technicznych Materiałów lub 
Urządzeń. 

 
Po Klauzuli 7.1.1 dodaje się Klauzulę 7.1.2 w następującym brzmieniu: 
7.1.2 Znakowanie 
 Każde Urządzenie musi być wyposażone w oryginalne tabliczki znamionowe 

producenta w języku polskim i zgodne z polskimi normami i wymaganiami 
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Zamawiającego, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne 
Urządzenia i dane identyfikacyjne producenta. 

 Znakowanie armatury, urządzeń, obiektów oraz oznakowanie BHP i P.Poż będzie 
wykonane przez Wykonawcę na podstawie wytycznych określonych  
w Specyfikacji i po uzgodnieniu z Zamawiającym . Wszelkie koszty z tym związane 
uważa się za zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należy się 
żadne dodatkowe wynagrodzenie.  

 
Po Klauzuli 7.1.2 dodaje się Klauzulę 7.1.3 w następującym brzmieniu: 
7.1.3 Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków 

Wykonawca będzie prowadził Roboty w taki sposób, który nie będzie 
uniemożliwiał lub w jakikolwiek sposób utrudniał Zamawiającemu działalności  
w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków. Ze względu na konieczność 
utrzymania dostaw wody i odbioru ścieków, Zamawiający może żądać zmiany 
terminu dokonania każdej czynności w ramach Robót. 

Wykonawca powinien zaplanować i wykonać Roboty w taki sposób, aby 
zminimalizować ich wpływ na istniejące sieci, urządzenia i obiekty. W przypadku 
konieczności prowadzenia Robót poza godzinami pracy określonymi  
w Kontrakcie, w tym także niedziele i święta, mogą się one odbywać po 
uzyskaniu zgody Inżyniera, jednakże bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność wobec Zamawiającego, 
jak i osób trzecich, z tytułu utrudnienia bądź uniemożliwienia prowadzenia przez 
Zamawiającego działalności w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków. 

 
Po Klauzuli 7.1.3 dodaje się Klauzulę 7.1.4 w następującym brzmieniu: 
7.1.4 Włączenia do istniejących rurociągów 
 Wykonawca dokona włączeń wykonanych w ramach Robót elementów  

do istniejących rurociągów (wraz z magistralami ciśnieniowymi, jeśli to 
konieczne). Włączenia takie nie zostaną dokonane przed pozytywnym 
przeprowadzeniem wszelkich koniecznych badań i prób. 

 Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Zamawiającemu propozycję odnośnie 
włączeń, o których mowa powyżej, na co najmniej 21 dni przed ich wykonaniem. 

 
7.2 Próbki 
Na końcu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przed zamontowaniem Urządzeń przedłoży Inżynierowi dane 
techniczno – ruchowe tych Urządzeń do akceptacji, zgodnie z zapisami w 
Specyfikacji. 

 
7.4 Próby 
W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje się nowy w następującym brzmieniu: 

Metodologia i procedura przeprowadzania Prób musi zostać przedłożona 
Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia przed ich rozpoczęciem. 

Podczas przeprowadzania Prób, za wszystkie Materiały i Urządzenia odpowiada 
Wykonawca. W przypadku wystąpienia uszkodzeń Materiałów i Urządzeń, które 
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mogą wpłynąć negatywnie na ich eksploatację w przyszłości lub pogorszenie ich 
parametrów technicznych, Wykonawca wymieni takie Materiały i Urządzenia na 
nowe. 

W akapicie piątym skreśla się zapis „na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]” 

oraz skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5. 
 

7.5 Odrzucenie 
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje następujące brzmienie: 

W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia takich 
Urządzeń, Materiałów lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach zgodnych z 
Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastąpienia zostanie poniesiony przez 
Wykonawcę. 

 
W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje się akapit w brzmieniu: 

Przyjmuje się, że wszelkie Roboty, w których znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane Urządzenia, Materiały i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem. 

 
7.6 Prace zabezpieczające  
Ostatni akapit otrzymuje następujące brzmienie: 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od Kontraktu odstąpić 
zgodnie z klauzulą 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego] albo powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonanie Robót lub ich części innej osobie na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. Na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] 
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kosztów
(o) z tym związanych. 

 
7.7 Prawo własności do Urządzeń i materiałów 
Klauzulę niniejszą skreśla się i zastępuje następująco: 

W granicach zgodnych z Prawem każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie 
stawała się własnością Zamawiającego, wolną od zastawów i wad prawnych i 
innych obciążeń, od momentu wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności 
obejmującego wynagrodzenie za to Urządzenie lub Materiał. 

 
7.9 Książka obmiarów 
Po Klauzuli 7.8 dodaje się nową Klauzulę 7.9 w brzmieniu: 

7.9 Książka obmiarów 
Jeśli nie postanowiono inaczej, Cena Kontraktowa winna być określona i 
obliczona przez obmiar. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do 
określenia ilości i obmiaru Robót, winny być załączone do Książki obmiarów. 
Książka obmiarów winna być prowadzona przez Wykonawcę nieprzerwanie na 
podstawie obmiarów przeprowadzanych wspólnie z Inżynierem lub jego 
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Przedstawicielem w odniesieniu do poszczególnych etapów wykonania Robót, 
zanim dany etap zostanie przykryty przez następny. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie oraz prowadzenie Książki 
obmiarów zgodnie z wytycznymi Inżyniera. Inżynier w każdej chwili może 
dokonać zmian wytycznych poprzez polecenie ich Wykonawcy. 
Dla celów obmiaru prowadzonego wspólnie z Inżynierem, lub, gdy Inżynier 
zażąda powtórnego obmiaru, Wykonawca winien zapewnić udział swego 
wykwalifikowanego autoryzowanego Przedstawiciela, który będzie asystował 
Inżynierowi lub jego Przedstawicielowi i udzielał im wszelkich żądanych 
informacji. 
Jeśli Wykonawca nie będzie obecny albo, jeśli zaniedba lub nie zdoła przysłać 
swojego Przedstawiciela, wynik obmiaru przeprowadzonego lub 
zaakceptowanego przez Inżyniera będzie uważany za ważny obmiar Robót. 
Książka obmiarów przygotowana przez Wykonawcę, winna być przejrzana i 
podpisana przez Inżyniera lub jego Przedstawiciela w ciągu 14 dni od dnia jej 
otrzymania. Wykonawca winien uczestniczyć, w miejscu i czasie 
zaproponowanym przez niego, w badaniu i akceptacji przez Przedstawiciela 
Inżyniera Książki obmiarów i winien uzgodnić z nim ewentualne poprawki, które 
Inżynier w Książce obmiarów naniesie. 
Jeśli Wykonawca po zapoznaniu się z poprawkami nie zaakceptuje ich lub ich nie 
podpisze po zaakceptowaniu, będą one uważane za wiążące od momentu 
podjęcia decyzji przez Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości uczestniczenia w obmiarach. 

 
7.10 Dziennik Budowy 
Po Klauzuli 7.9 dodaje się nową Klauzulę 7.10 w brzmieniu: 

7.10 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przed 
datą Rozpoczęcia Robót . 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy 
będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem budowlanym. 
Wszelkie zapisy wprowadzane będą do Dziennika Budowy jedynie przez osoby 
właściwie umocowane zgodnie z Prawem budowlanym. 
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Inżyniera oraz Stron ze stosowania się 
do wymagań Klauzuli 1.5 [Powiadomienia, zezwolenia, zatwierdzenia, 
świadectwa i ustalenia], oraz 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, Wykonawcy ani Inżyniera, będą 
natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier  
i Wykonawca podejmą wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z 
Prawem budowlanym oraz z Kontraktem. 

 
KLAUZULA 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie. 
 
8.1 Rozpoczęcie Robót 
Niniejszą klauzulę 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
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W ciągu 14 dni od dnia podpisania Aktu Umowy i wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązania z klauzuli 18.1 pkt. 3 Inżynier, z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni, 
wyda i doręczy Wykonawcy powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia. Data 
Rozpoczęcia jest tożsama z terminem przekazania Terenu Budowy. Przekazanie 
to nastąpi protokolarnie w obecności wszystkich zainteresowanych stron.  

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko będzie to wykonalne po 
Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym tempem i 
bez opóźnień.  

Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania Robót przed zatwierdzeniem 
Harmonogramu bazowego, zgodnie z Klauzulą 8.3.  

 

Zamawiający zawiadomił organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o 
rozpoczęciu Robót. Kierownik budowy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz 
kierownicy robót poszczególnych branż wpisem w Dzienniku Budowy potwierdzą 
przejęcie obowiązków na budowie. Zgodnie z art. 44 Prawa budowlanego, i do 
dokumentacji budowy dołączą następujące dokumenty: 
(a) oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 
budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami 
budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego. 

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

 

Dokumenty wymienione w punktach (a) i (c) będą dostarczone przez Wykonawcę 
w terminie, co najmniej 10 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia.  
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni 
wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak 
również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z 
wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z 
jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

 
   8.2 Czas na Ukończenie  

W klauzuli 8.2 dodaje się podpunkt (c) w następującym brzmieniu: 
(c) ukończeniem wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu, w tym 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oczyszczalni ścieków w 
Połczynie-Zdroju, po wykonaniu całości Robót.  

 
8.3 Program 
Zamiast dwóch pierwszych zdań pierwszego akapitu wpisuje się następującą treść: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z 
Inżynierem i Zamawiającym, w tym Harmonogram bazowy (rzeczowo – 
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finansowy) w wersji papierowej i elektronicznej , nie później niż 3 dni przed Datą 
Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót].  
Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu.  
Do pierwszego przedkładanego Programu Wykonawca dostarczy listę wszystkich 
pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na 
podstawie Programu, a po uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami 
urządzeń użytku publicznego, sporządzi i przekaże Inżynierowi terminarz (w 
formie oddzielnego dokumentu lub wyróżnionych pozycji w przedłożonym 
Programie, zależnie od oczekiwań Inżyniera) przedkładania w pełni 
udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych 
części Robót. W razie zaistnienia takiej potrzeby, lista pozwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie Programu oraz 
terminarz przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie 
pozwoleń na wykonanie różnych części Robót będą przez Wykonawcę na bieżąco 
aktualizowane w stosunku do rzeczywistego postępu prac. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień terminarza, o którym mowa 
powyżej koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z 
opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do 
przeprowadzenia i zakończenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 
Pierwszy przedkładany Program podlega akceptacji Inżyniera i Zamawiającego. 
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę na bieżąco a także, w 
uzasadnionych przypadkach, na żądanie Inżyniera. 

 
W akapicie pierwszym podpunkt (b) otrzymuje brzmienie: 

(b) Każdy etap Roboty każdego zatwierdzonego Podwykonawcy 
 
8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
W Klauzuli 8.4  
w akapicie pierwszym skreśla się zapis „na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]” 
podpunkt (a) otrzymuje brzmienie: 

zmiany ilości Robót w sposób opisany w klauzuli 12.3 [Wycena i Zamiana do 
Kontraktu] umożliwiający Zmianę do Kontraktu w zakresie wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

Podpunkt (e) skreśla się 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodano następującą treść: 

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawiony do przedłużenia Czasu  
na Ukończenie Robót, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą 
określić czas przedłużenia z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w klauzuli 
13.2 [Zmiany do Kontraktu] i przygotować projekt Zmiany do Kontraktu, 
uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia, postępując zgodnie 
z procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zamówień publicznych. 

 
8.7 Kary za zwłokę 
Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 8.7 dodaje się zdanie: 



Tom II – Kontrakt, Część II.3 – Warunki szczególne kontraktu  56 

Nazwa zamówienia: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”          
 

  

W celu uwolnienia się od obowiązku zapłaty kary, Wykonawca musi udowodnić, 
że zwłoka nie nastąpiła z jego winy (ciężar dowodu braku winy obciążą 
Wykonawcę). 

drugi akapit otrzymuje następujące brzmienie: 
Naliczenie odszkodowania za zwłokę w powyższy sposób nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do żądania od Wykonawcy zapłaty odszkodowania 
uzupełniającego, stanowiącego różnicę pomiędzy rzeczywistą szkodą poniesioną 
przez Zamawiającego w związku z nie wypełnieniem przez Wykonawcę wymagań 
Klauzuli 8.2, a naliczoną w powyższy sposób karą. Zapłata kary nie zwalnia 
Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani z jakichkolwiek innych jego 
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności jakie może on mieć według 
Kontraktu. 

 
8.9 Następstwa zawieszenia 
Podpunkt (b) otrzymuje następujące brzmienie: 

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zapis: 

Akapit pierwszy nie ma zastosowania w przypadku, gdy za wystąpienie 
okoliczności uzasadniających zawieszenie robót zgodnie z klauzulą 8.8. 
[Zawieszenie Robót] bądź powodujących późniejsze podjęcie roboty 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności gdy okoliczności te są 
wywołane przez Wykonawcę wskutek nieprawidłowo prowadzeni Robót.. 

 
8.10  Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 
Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach. 
 
8.11 Przedłużone zawieszenie 
Wykreśla się Klauzulę 8.11. 
 
 
KLAUZULA 9 Próby końcowe. 
 
9.1  Zobowiązania Wykonawcy 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść: 

Szczegółowy zakres Prób Końcowych jest określony w Specyfikacji. 
 

9.4  Niepomyślny wynik Prób Końcowych 

Ostatni akapit w klauzuli 9.4 otrzymuje brzmienie: 
W przypadku jak w punkcie (c) powyżej Wykonawca winien postępować zgodnie 
ze wszystkimi innymi zobowiązaniami zawartymi w Kontrakcie, a Cena 
Kontraktowa zostanie zredukowana tak jak przy Rękojmi za Wady. 

 
KLAUZULA 10 Przejęcie przez Zamawiającego. 
 
10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 
W klauzuli 10.1 ostatni akapit otrzymuje następujące brzmienie: 



Tom II – Kontrakt, Część II.3 – Warunki szczególne kontraktu  57 

Nazwa zamówienia: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”          
 

  

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 pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz w imieniu  
i na rzecz Zamawiającego, w tym niniejsze pozwolenie na użytkowanie uzyskać 
oraz dostarczyć Gwarancję Jakości, zgodnie z Klauzulą 11.1.1. 

 
10.2 Przejęcie części Robót 
Skreśla się akapit piąty niniejszej klauzuli. 
 
10.3 Zakłócanie prób końcowych 
Klauzuli 10.3 nadaje się następujące brzmienie: 

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 dla takiego opóźnienia 
na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenia Czasu Na Ukończenie]. 

 
KLAUZULA 11  Odpowiedzialność za wady 
 
11.1  Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 
Klauzuli 11.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów Wykonawcy do stanu zgodności z 
wymaganiami Kontraktu wobec stwierdzenia w Świadectwie Przejęcia dla Robót 
drobniejszych zaległych prac czy wad, których dokończenie czy też usunięcie nie 
będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie Robót zgodnie z 
przeznaczeniem, Wykonawca winien, w czasie wskazanym w Świadectwie 
Przejęcia, nie krótszym jednak niż 14 dni, dokończyć wszelkie roboty zaległe oraz 
usunąć wszelkie wady, ustalone w Świadectwie Przejęcia. Inżynier każdorazowo 
potwierdzi i określi datę usunięcia poszczególnych wad oraz wykonania zaległych 
prac wskazanych w Świadectwie Przejęcia.  

 
Akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: 

Jeżeli po wystawieniu Świadectwa Przejęcia pojawi się wada lub uszkodzenie, to 
Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony przez Inżyniera. W 
zawiadomieniu wskazane zostanie czy usunięcie wad ma nastąpić w ramach 
udzielonej Rękojmi czy Gwarancji Jakości. Po usunięciu wad lub uszkodzeń przez 
Wykonawcę Inżynier powinien poświadczyć pisemnie usunięcie wady lub 
uszkodzenia. 

 
Po Klauzuli 11.1 wprowadza się Klauzulę 11.1.1 o treści: 
11.1.1 Gwarancja Jakości 

Wykonawca udziela Gwarancji Jakości na okres wskazany w pkt. 8 Formularza 
Oferty od daty wydania Świadectw Przejęcia dla Robót. 

 
Szczegółowe warunki Gwarancji Jakości zostaną określone w karcie gwarancyjnej, 
której wzór stanowi załącznik do Kontraktu. 
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Udzielona przez Wykonawcę Gwarancja Jakości nie jest zależna od gwarancji 
jakości udzielonej przez producentów/dystrybutorów materiałów, urządzeń itp. 
Gwarancja Jakości udzielona przez producentów/dystrybutorów materiałów, 
urządzeń itp. wykorzystanych przy wykonaniu przedmiotu Umowy, nie wyłączą 
gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę w tym zakresie. Warunki 
gwarancji jakości udzielonej przez producentów/dystrybutorów materiałów, 
urządzeń itp. określają karty gwarancyjne, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na 
Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu gwarancji jakości udzielonych przez 
producentów, dystrybutorów i wykonawców Robót i Urządzeń, przy czym 
Wykonawca zapewni, iż okres takiej gwarancji będzie wynosił nie mnie niż  3 lata 
od daty wskazanej przez udzielającego gwarancji jakości producenta.  
 

11.1.2 Rękojmia  
Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu Gwarancji Jakości, 
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu Rękojmi. Strony ustalają, że 
Okres Rękojmi dla Robót rozpoczyna się od daty wydania Świadectwa Przejęcia, 
i trwa przez okres równy okresowi udzielonej Gwarancji Jakości. 
W ramach udzielonej Rękojmi usuwanie wad nastąpi niezwłocznie, jednakże nie 
później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia wady. 
Pisemne zgłoszenie wady powinno zostać dokonane niezwłocznie po ujawnieniu 
wady, jednakże nie później niż w ciągu 30 dni od jej ujawnienia. Strony 
dopuszczają przekazanie pisemnego powiadomienia w formie elektronicznej na 
adres e-mail oraz faksem na numer wskazany dla Wykonawcy w Załączniki do 
Oferty. W przypadku, jeżeli usunięcie wad lub usterek wymaga dłuższego czasu, 
co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy termin usuwania 
wad lub usterek, z uwzględnieniem terminu zaproponowanego przez 
Wykonawcę. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o 
wystąpieniu wad lub usterek wraz z żądaniem ich usunięcia w ramach udzielonej 
gwarancji jakości zaproponuje dłuższy termin usuwania wad lub usterek wraz z 
technicznym uzasadnieniem wydłużenia terminu. 

Po klauzuli 11.1.2 dodaje się klauzulę 11.1.3 w następującym brzmieniu: 
11.1.3 Przeglądy 

Wykonawca wykona pierwsze (licząc od momentu początkowego określonego przez 
producenta lub przez dystrybutora w dokumencie gwarancyjnym, instrukcji 
użytkowania, warunkach sprzedaży i podobnych dokumentach) serwisów i 
przeglądów gwarancyjnych wszystkich urządzeń wymienionych w załączniku nr 6 i 7 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w przypadku załącznika nr 7 
dotyczy to pozycji w liczbie porządkowej oznaczonych gwiazdką), wymaganych przez 
producenta lub dystrybutora danego urządzenia w ramach udzielonej przez te 
podmioty gwarancji jakości lub w ramach wymogów właściwego użytkowania. 

 
11.3 Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad 
W klauzuli 11.3 skreśla się drugi akapit. 
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11.4  Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązków w zakresie usuwania wad stwierdzonych w 
Świadectwie Przejęcia oraz usuwania wad lub usterek w ramach udzielonej Rękojmi albo 
Gwarancji Jakości, a także obowiązków w zakresie wykonania prac zaległych, zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu ww. obowiązków w wysokości 
określonej w Załączniku do Oferty.  Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący 
zapis: 

 
11.8 Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad 

W niniejszej klauzuli skreśla się drugie zdanie. 
 
11.9 Świadectwo Wykonania 
Akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od dnia usunięcia 
poszczególnych wad oraz wykonania zaległych prac wskazanych w Świadectwie 
Przejęcia i niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 
Wykonawcy, oraz dokona prób wszystkich Robót, jeżeli po wydaniu Świadectwa 
Przejęcia pozostały jakieś niedostarczone Dokumenty Wykonawcy oraz 
niedokonane Próby. Kopię Świadectwa Inżynier winien przekazać 
Zamawiającemu. 

Akapit trzeci otrzymuje brzmienie 
Świadectwo Wykonania będzie jedynym dokumentem potwierdzającym 
wypełnienie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu, z wyłączeniem 
zobowiązań wynikających z udzielonej Gwarancji Jakości i Rękojmi. Po 
zakończeniu okresów Rękojmi i Gwarancji Jakości Zamawiający wyda Świadectwo 
Wypełnienia Rękojmi i Gwarancji Jakości. 

 
KLAUZULA 12 Obmiary i wycena 
 
12.2 Metody obmiaru 
W Klauzuli 12.2 podpunkt (b) otrzymuje następujące brzmienie: 
(b) obmiar ma być dokonany zgodnie z pozycjami Przedmiaru Robót, zgodnie z 
szczegółowymi metodami i zasadami jego sporządzania zawartymi w Specyfikacji. 

 
12.3 Wycena 
Klauzula 12.3 otrzymuje brzmienie: 

12.3 Wycena i Zmiana do Kontraktu 

W celu ustalenia Ceny Kontraktowej Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] przez wycenę każdej pozycji Robót, stosując pomiary uzgodnione lub 
ustalone zgodnie z powyższymi klauzulami 12.1 i 12.2 oraz Ceny jednostkowe 
powiększone o wskazaną w Formularzu ofertowym stawkę podatku VAT. 

Cena jednostkowa dla każdej pozycji Robót winna być taka, jaka została zatwierdzona w 
Kontrakcie dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
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Jeżeli: 

 (i) pomierzona ilość danej pozycji zmieni się o więcej niż 15% w stosunku 
do ilości ustalonej dla tej pozycji w Przedmiarze Robót oraz 

(ii) ta zmiana ilości pomnożona przez Cenę jednostkową powiększoną o 
wskazaną w Formularzu ofertowym stawkę podatku VAT, ustaloną dla 
danej pozycji Przedmiaru Robót przekroczy 3% Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej, oraz 

(iii) dana pozycja nie jest zaznaczona w Kontrakcie jako „pozycja o stałej 
stawce”, 

Strony mogą wprowadzić Zmianę do Kontraktu obejmującą zmianę Ceny jednostkowej 
dla danej pozycji Robót i wynikającą z tej zmiany - zmianę Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej. 

Każda nowa Cena jednostkowa winna być pochodną odnośnej Ceny jednostkowej 
ustalonej w Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzględniania spraw opisanych 
powyżej w punktach (i) i (ii). Nowa Cena jednostkowa będzie podlegała uzgodnieniu 
przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]. Zmiana do Kontraktu zostanie 
wprowadzona zgodnie z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]. 

W Klauzuli 12.3 wprowadza się następujące zmiany: 
 
W podpunkcie (a) (i), (ii) oraz w podpunkcie (b) (i) na końcu dodaje się każdorazowo 
wyraz „oraz”. 
 
12.4 Rezygnacje 
Wykreśla się Klauzulę 12.4. 
 
KLAUZULA 13 Zmiany i korekty 
 
13.1 Prawo do zmian 
 
Klauzula 13.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

Zmiany mogą być zainicjowane przez Inżyniera przed wydaniem Świadectwa Przejęcia 
dla Robót przez wydanie polecenia lub żądanie, skierowane do Wykonawcy. 

Wykonawca wykona i będzie związany każdą Zmianą z wyjątkiem przypadku, kiedy 
niezwłocznie powiadomi Inżyniera o powodach dla których nie ma możliwości 
wykonania Zmiany oraz przedstawi wyczerpujące uzasadnienie dla swojego stanowiska. 
Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier odwoła, potwierdzi lub zmieni swoje 
polecenie. 

Zamiany mogą obejmować: 
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(a) zmiany ilości każdej pracy objętej Kontraktem, jakkolwiek nie każda taka zmiana 
stanowi Zmianę; 

(b) zmianę poziomu, pozycji lub też wymiarów którejkolwiek części Robót, 
(c) zmiany w kolejności i terminach wykonania Robót, przy czym Zmiana taka nie może 

wpływać na Czas na Ukończenie. 

Jeżeli charakter Zmian wskazuje, iż konieczne jest dokonanie Zmiany do Kontraktu to w 
takim przypadku Wykonawca wykona i będzie związany każdą Zmianą od momentu 
Zmiany do Kontraktu. 

Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian czy też modyfikacji Robót Stałych zanim i jeśli 
Inżynier nie poleci lub nie zatwierdzi Zmian chyba, że Zmiany wymagają Zmiany do 
Kontraktu. W takim przypadku Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian czy też 
modyfikacji Robót Stałych zanim nie zostaną wprowadzone Zmiany do Kontraktu.  

 
Klauzula 13.2 otrzymuje następujące brzmienie: 
13.2 Zmiany do Kontraktu 

Zmiany do Kontraktu mogą zostać wprowadzone do Kontraktu w okolicznościach 
wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. 

Ponadto Zmiany do Kontraktu mogą zostać wprowadzone, jeżeli zostały przewidziane w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci 
jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności 
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki 
wprowadzenia zmian. 

Strony mogą wprowadzić Zmiany do Kontraktu w zakresie przedmiotu Kontraktu, Czasu 
na Ukończenie oraz wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zarówno Ceny 
jednostkowe jak i Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

Zmiany do Kontraktu w zakresie Czasu na Ukończenie mogą zostać wprowadzone w 
przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie]. Wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne oznaczają takie warunki 
które odbiegają o co najmniej 25% od średnich wartości podawanych przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla regionu z ostatnich trzech lat przed wystąpieniem  
tych warunków. Jeżeli zatem w trakcie realizacji Robót wystąpią opady deszczu, deszczu 
ze śniegiem, śniegu, gradu lub wystąpią temperatury lub wystąpi wiatr, w ilościach lub 
wartościach odbiegających o co najmniej 25% od średnich wartości podawanych dla 
regionu przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ze względu na które 
Wykonawca nie będzie mógł kontynuować Robót, w całości lub w części, przez okres 
wystąpienia wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych oraz ustania ich 
skutków uniemożliwiających kontynuowanie Robót, co zostanie potwierdzone przez 
Inżyniera odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy, Czas na Ukończenie zostanie 
wydłużony odpowiednio o okres niemożności kontynuowania Robót lub o okres jaki 
niemożność kontynuowania części Robót wpłynęła na możliwość ukończenia Robót w 
Czasie na Ukończenie. W przypadkach, o których mowa w klauzuli 8.4 [Przedłużenie 
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Czasu na Ukończenie] podpunkt (a) Czas na Ukończenie zostanie wydłużony 
odpowiednio o czas jaki wykonanie zwiększonej ilości Robót wpłynęło na możliwość 
ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie. W przypadkach, o których mowa w klauzuli 
8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] podpunkt (c) i podpunkt (d) Czas na Ukończenie 
zostanie wydłużony odpowiednio o czas jaki opóźnienie wpłynęło na możliwość 
ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie. Czas na Ukończenie może ulec zmianie w 
przypadku konieczności zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 
udzieleniu pozwolenia na budowę, w szczególności wynikających z wprowadzenia zmian 
technologicznych i zmian projektowych wskazanych w podpunktach (i) i (ii) poniżej. W 
takim przypadku Czas na Ukończenie zostanie wydłużony o czas jaki konieczność 
uzyskania ww. decyzji uniemożliwiła ukończenie Robót w Czasie na Ukończenie. 

W każdym przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę Czasu na 
Ukończenie łączne wydłużenie Czasu na ukończenie nie może przekroczyć 4 miesięcy od 
dnia wskazanego jako termin wykonania zamówienia w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.   

Zmiana do Kontraktu w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy może zostać wprowadzona 
do Kontraktu w okolicznościach wskazanych w klauzuli 12.3 [Wycena i Zmiana do 
Kontraktu], a także w przypadku, gdy w Dokumentacji projektowej bądź Specyfikacjach 
zostaną ujęte Roboty niewyszczególnione w Przedmiarach Robót (takie których 
wykonanie nie powinno zostać uwzględnione w Cenach jednostkowych zgodnie z 
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia). W takim przypadku 
Inżynier przygotuje Przedmiar Robót dla tego zakresu Robót. Wykonawca zaproponuje 
Cenę/Ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji w przygotowanym Przedmiarze 
Robót. Ceny jednostkowe zostaną uzgodnione przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 3.5 
[Uzgodnienia]. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa w takim przypadku zostanie zmieniona 
odpowiednio do wprowadzonych zmian Cen jednostkowych. 

Zmiany do Kontraktu w zakresie przedmiotu Kontraktu mogą zostać wprowadzone w 
przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

(i) zmian technologicznych, w szczególności konieczności zrealizowania Robót przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałów niż 
wskazane w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji, gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań grozi niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Robót bądź zmiana wynika ze zmiany obowiązującego Prawa bądź zmiana wynika z 
niedostępności materiałów i technologii skutkującej niemożnością wykonania lub 
należytego wykonania Robót; Zmiany technologiczne mogą dotyczyć m. in. zmiany 
technologii robót drogowych czy zmiany technologii oczyszczania odorów. Zmiany 
zostaną wprowadzone w zakresie umożliwiającym oddanie Robót Zamawiającemu 
wraz z pozwoleniem na użytkowanie. Ze względu na powyższe okoliczności zmianie 
może ulec wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie Cen jednostkowych za daną 
pozycję Przedmiaru Robót oraz Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej. Zmiany Cen 
jednostkowych będą obejmowały różnicę pomiędzy Ceną jednostkową z Kosztorysu 
Ofertowego a Ceną jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę za wykonanie 
Robót w zmienionej technologii. Zmiany zostaną uzgodnione przez Inżyniera 
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zgodnie z klauzulą 3.5 [Uzgodnienia]. W przypadku wystąpienia Robót 
niewskazanych w Przedmiarze Robót zastosowana zostanie procedura ustalania 
Ceny jednostkowej z klauzuli 12.3 [Wycena i Zmiana do Kontraktu]. Zatwierdzona 
Kwota Kontraktowa w takim przypadku zostanie zmieniona odpowiednio do 
wprowadzonych zmian Cen jednostkowych. Ze względu na powyższe okoliczności 
zmianie może ulec Czas na Ukończenie o czas jaki wprowadzenie zmian 
technologicznych wpłynęło na możliwość ukończenia Robót w Czasie na 
Ukończenie.  

(ii) zmian projektowych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót, 
wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z 
przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania błędów/rozbieżności w tej 
dokumentacji; Zmiany zostaną wprowadzone w zakresie umożliwiającym oddanie 
Robót Zamawiającemu wraz z pozwoleniem na użytkowanie. Ze względu na 
powyższe okoliczności zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie 
Cen jednostkowych za daną pozycję Przedmiaru Robót oraz Zatwierdzonej Ceny 
Kontraktowej. Zmiany Cen jednostkowych będą obejmowały różnicę pomiędzy Ceną 
jednostkową z Kosztorysu Ofertowego a Ceną jednostkową zaproponowaną przez 
Wykonawcę za wykonanie Robót w zmienionej technologii. Zmiany zostaną 
uzgodnione przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 3.5 [Uzgodnienia]. W przypadku 
wystąpienia Robót niewskazanych w Przedmiarze Robót zastosowana zostanie 
procedura ustalania Ceny jednostkowej z klauzuli 12.3 [Wycena i Zmiana do 
Kontraktu]. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa w takim przypadku zostanie 
zmieniona odpowiednio do wprowadzonych zmian Cen jednostkowych. Ze względu 
na powyższe okoliczności zmianie może ulec Czas na Ukończenie o czas jaki 
wprowadzenie zmian technologicznych wpłynęło na możliwość ukończenia Robót w 
Czasie na Ukończenie. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Kontraktu w zakresie osób wykonujących 
Roboty na stanowiskach wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia po 
spełnieniu wymagań wskazanych w klauzuli 6.1 [Zatrudnienie kadry i robotników]. 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 
Klauzula 13.3 otrzymuje następujące brzmienie: 
Zmiany do Kontraktu mogą zostać zainicjowane przez każdą ze Stron. Jeżeli z wnioskiem o 
Zmianę do Kontraktu występuje Wykonawca powinien wskazać podstawę prawną i faktyczną 
proponowanej zmiany do Kontraktu oraz zakres proponowanej Zmiany do Kontraktu. Inżynier 
dokona niezbędnych uzgodnień w przedmiocie złożonego przez Wykonawcę wniosku o Zmianę 
do Kontraktu na mocy klauzuli 3.5 [Uzgodnienia]. 
W przypadku Zmiany do Kontraktu wynikającej z niezbędności realizacji dodatkowych dostaw, 
usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, Inżynier sporządzi Protokół konieczności a Strony dokonają wspólnych 
uzgodnień co do zakresu robót dodatkowych, zmiany Czasu na Ukończenie oraz wysokości 
należnego wynagrodzenia a z negocjacji zostanie sporządzony Protokół z negocjacji. 
 

Klauzulę 13.4 otrzymuje następujące brzmienie. 
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13.4 Klauzula waloryzacyjna 

W przypadku zmiany: 
(i) stawki podatku od towarów i usług, 
(ii) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

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

- Kontrakt może zostać zmieniony w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę,. 

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie (i), Ceny 
jednostkowe wskazane w Kosztorysie Ofertowym pozostaną bez zmian a dla 
ustalenia Ceny Kontraktowej będzie do nich doliczony podatek od towarów i 
usług wg zmienionej stawki. Dla ustalenia wysokości Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej zostanie przyjęta pozostała na dzień zmiany stawki podatku od 
towarów i usług Zatwierdzona Kwot Kontraktowa netto i do niej doliczony 
zostanie podatek od towarów i usług wg zmienionej stawki.  

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punktach (ii) lub (iii) 
Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wysokości 
wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca określi wartość procentową, o jaką 
miałoby ulec zmianie wynagrodzenie netto (w tym także Ceny jednostkowe) ze 
względu na wzrost kosztów wykonania zamówienia wywołany zmianami 
wskazanymi w punkcie (ii) lub (iii). Wykonawca wraz z wnioskiem przedstawi 
szczegółowe wyliczenia, z których będzie wynikać, iż zmiany wskazane w 
punktach (ii) lub (iii) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, który 
uzasadnia wzrost wynagrodzenia o wskazaną we wniosku wartość procentową, 
oraz dowody na ich poparcie. W szczegółowych wyliczeniach Wykonawca 
zobowiązany jest podać liczbę osób wykonujących Roboty za minimalnym 
wynagrodzeniem, w tym także za minimalną stawkę godzinową. W przypadku, 
kiedy Zamawiający uzna, że zawarte we wniosku wyliczenia lub załączone do 
wniosku dowody nie potwierdzają, że zmiany wskazane w punktach (ii) i (iii) mają 
taki wpływu na koszty wykonania zamówienia, ewentualnie potwierdzają taki 
wpływ, ale nie we wskazanej przez Wykonawcę wielkości, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania. Zamawiający może w wezwaniu do uzupełnienia wniosku 
wskazać zakres dodatkowych wyliczeń lub dowodów, które mają zostać 
przedłożone przez Wykonawcę. W przypadku określenia przez Zamawiającego w 
wezwaniu do uzupełnienia wniosku dodatkowych wyliczeń lub dowodów 
Wykonawca nie jest ograniczony tym wskazaniem i może przedłożyć także inne 
wyliczenia lub dowody, które w jego ocenie wykażą, że zmiany wskazane w 
punktach (ii) lub (iii) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia uzasadniający 
zmianę wynagrodzenia w żądanym zakresie. Zamawiający może wzywać 
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Wykonawcę do uzupełniania wniosku wielokrotnie. Jeżeli w wyznaczonym 
terminie Wykonawca nie przedłoży dodatkowych wyliczeń lub dowodów 
(wskazanych przez Zamawiającego lub własnych) bądź dodatkowe wyliczenia i 
dowody nie potwierdzą zasadności żądania zmiany wynagrodzenia o wskaźnik 
procentowy określony we wniosku, Zamawiający odmówi zmiany Kontraktu, 
ewentualnie zaakceptuje zmianę Kontraktu o inny niż wnioskowany wskaźnik 
procentowy. Stosownie do przyjętego przez Zamawiającego wskaźnika 
procentowego odpowiedniej zmianie ulegną Ceny jednostkowe oraz 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto. Dla ustalenia wysokości Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej zostanie przyjęta pozostała na dzień zaistnienia zmian 
wskazanych w punktach (ii) lub (iii) kwota Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
netto i powiększona o ustalony wskaźnik procentowy zmiany wynagrodzenia. 
Ceny jednostkowe zostaną zwiększone o ustalony wskaźnik procentowy zmiany 
wynagrodzenia i będą stanowiły podstawę dla ustalenia Ceny Kontraktowej dla 
Robót wykonywanych po dniu zaistnienia zmian wskazanych w punktach (ii) lub 
(iii). 

Zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowania zmianami wskazanymi w 
punktach (i) – (iii) zostanie wprowadzona z chwilą Zmiany do Kontraktu, jednakże 
będzie obejmować okres od dnia powstania wskazanych zmian. Jeżeli Zmiana do 
Kontraktu zaistnieje później aniżeli powstanie zmian wskazanych w pkt. (i) – (iii) i 
w tym okresie Wykonawca otrzymał część wynagrodzenia w wysokości 
nieuwzględniającej wprowadzonych Zmian, otrzyma stosowne wyrównane. 

13.5 Kwoty Tymczasowe. 
Klauzulę 13.5 skreśla się, jako nie mającą zastosowania: 
 
13.6 Prace dniówkowe 
Niniejszą klauzulę 13.6. skreśla się, jako nie mającą zastosowania 
 
13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 
Niniejszą klauzulę 13.7. skreśla się, jako nie mającą zastosowania 
 
13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
Niniejszą klauzulę 13.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania.  
 
KLAUZULA 14 Cena Kontraktowa i zapłata 
 
14.1 Cena Kontraktowa 
W Klauzuli 14.1,  

Skreśla się punkt (d) 

14.2 Zaliczka 
Klauzulę 14.2 skreśla się.  
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14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
W Klauzuli 14.3 pierwszy akapit zastępuje się akapitem o treści: 

Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi 
rozliczenie. Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę, w jakiej należy składać 
oświadczenie wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania 
Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, 
które winny zawierać m. in. Raport Miesięczny i Raport Kwartalny, zatwierdzony 
przez Inżyniera  Zamawiającego i sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o 
postępie]. Forma oświadczenia i dodatkowe materiały, których Inżynier może 
zażądać od Wykonawcy muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym zakresie 
tak, aby umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według 
wymagań Zamawiającego i Inżyniera. Cała korespondencja pomiędzy 
Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w 
kopii do Zamawiającego. 
Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla wartości 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na 
podstawie klauzuli 14.6. Cała korespondencja między Wykonawcą i Inżynierem 
dotycząca wszystkich płatności musi być wysłana w kopii do Zamawiającego, 
zastrzeżeniem, że oryginał faktury otrzymuje Zamawiający a kopie Inżynier 
 

14.4 Plan płatności 
Klauzuli 14.4 nadaje się następujące brzmienie: 

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy 
plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których 
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Przy opracowywaniu planu 
płatności Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać dane i wartości ujęte w 
Harmonogramie. Przerób kwartalny wykonywanych robót nie może być mniejszy 
niż 15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Minimalna kwota Przejściowego 
Świadectwa Płatności winna stanowić 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony najpóźniej 3 dni 
przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót] i winien 
obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego 
następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania 
Robót.  
Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu 
wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót. Plan płatności powinien 
obejmować: plan płatności dla plan dla całego Kontraktu w rozbiciu na miesiące 
do końca realizacji Kontraktu. Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera i 
zatwierdzenie Zamawiającego dla każdego Planu płatności. Kwoty wymienione w 
Planie płatności winny odpowiadać szacunkowej wartości Kwoty Kontraktowej dla 
celów pkt. a) Klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności]. 
Plan płatności będzie przekazywany w formie i czasie wskazanym przez Inżyniera. 

 
14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
Klauzulę 14.5 wykreśla się jako nie mającą zastosowania.  
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14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 
W klauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany: 
Pierwszy akapit otrzymuje następujące brzmienie: 

Inżynier w ciągu 28 dni po otrzymaniu rozliczenia zgodnie z klauzulą 14.3  
i dokumentów towarzyszących wyda Wykonawcy Przejściowe Świadectwo 
Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwoty, które 
Inżynier rzetelnie ustali jako należne. 

 
 Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części 
dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie 
podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier poda Wykonawcy 
dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb 
sporządzania Rozliczeń. 

W akapicie czwartym na końcu usuwa się kropkę i dodaje zapis: 
lub Zamawiającego. W szczególności Przejściowe Świadectwa Płatności nie 
stanowią podstawy do uznania przejęcia jakiejkolwiek części Robót przez 
Zamawiającego.  

 
14.7 Zapłata 
W Klauzuli 14.7  
podpunkt (a), (b) i (c) zastępuje się podpunktem (a) w brzmieniu: 

(b) 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 i oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
zgodnie z postanowieniami klauzuli 4.4.. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 

Warunkiem płatności faktury VAT jest doręczenie przez Wykonawcę 
Zamawiającemu: 

a) oświadczenia Wykonawcy, że wszyscy Podwykonawcy otrzymali  
od Wykonawcy kwoty należne na dzień wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę Zamawiającemu; 

b) oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zgodnie z 
klauzulą 4.4; 

c) ostatecznych oświadczeń Podwykonawców o zakończeniu i rozliczeniu umów 
zawartych z Wykonawcą – w przypadku złożenia takiego oświadczenia, dalsze 
oświadczenia określone w pkt a) i b) wobec takiego Podwykonawcy nie będą 
wymagane. 

Wzór treści powyższych oświadczeń Wykonawca ustali w oparciu o oczekiwania 
Inżyniera i Zamawiającego. Wzór treści powyższych oświadczeń może być 
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zmieniony przez Inżyniera lub Zamawiającego poprzez pisemne złożenie żądania 
do Wykonawcy. 

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

 
14.8 Opóźniona zapłata 
Klauzuli 14.8 nadaje się następujące brzmienie: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według 
ustawy Kodeks cywilny). 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 
Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania. 
 
14.10 Oświadczenie po Ukończeniu 
W zdaniu pierwszym niniejszej klauzuli termin 84 dni zastępuje się terminem 60 dni. 
 
KLAUZULA 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 
 
15.2  Wypowiedzenie przez Zamawiającego 
W akapicie pierwszym wprowadza się następujące zmiany 
Zwrot „wypowiedzenie Kontraktu” zastępuje się zwrotem „odstąpienie od Kontraktu” 
Podpunkty (c) i (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(c) uchyla się od: 
(i)  prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia 

i zawieszenie], lub 
(ii)  zastosowania się do powiadomienia wystawionego według klauzuli 7.5 

[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające], w ciągu 28 dni 
od otrzymania tego powiadomienia, lub 

(iii) wykonywania Poleceń Inżyniera, lub 
(iv) wykonywania obowiązków określonych w Klauzuli 4.18 (a) i 8.1. 

(d) podzleci Roboty lub ich część niezgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
 
Dodaje się podpunkty (g) i (h) w brzmieniu: 
 

(g) nie zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności lub nie pokryje wszelkich 
szkód lub/i strat zgodnie z zapisami Klauzuli 4.4 i Klauzuli 5.4; 

(h) dokonuje jakichkolwiek zmian w składzie Wykonawcy, określonej w 
Klauzuli 1.14 (c) lub nie przedstawi Zamawiającemu umowy lub zmiany, 
zgodnie z Klauzulą 1.14 (e). 

 
Akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może odstąpić  
od Kontraktu w terminie 180 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
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takiego przypadku lub okoliczności i usunąć Wykonawcę z Terenu Budowy. W 
przypadku odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego na podstawie 
postanowień Kontraktu odstąpienie wywołuje skutek co do niewykonanej części 
Kontraktu (skutek ex nunc). Odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego – 
następujące w oparciu o postanowienia Kontraktu lub Prawa – będzie 
jednoznaczne z uznaniem, iż Wykonawca nie wykonał Kontraktu i będzie 
uprawniało Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w 
wysokości określonej w Załączniku do oferty oraz do naliczenia odszkodowania 
przenoszącego wysokość kary umownej. 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna  
z następujących okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e 

Prawa zamówień publicznych; 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  
że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 
zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii 
Europejskiej. 

W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze względu na 
okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
15.4 Zapłata po rozwiązaniu 
 
W Klauzuli 15.4 dodaje się podpunkt (d) w brzmieniu: 
 

(d) żądać od Wykonawcy udzielenia przez niego Gwarancji Jakości i Rękojmi 
na Roboty wykonane przez Wykonawcę do chwili odstąpienia i rozliczone 
zgodnie z Klauzulą 15.3. 

 
 
Klauzul 15.5 nadaje się następujące brzmienie : 
15.5  Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w dniu podpisania Kontraktu, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu 
przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty 
z tytułu wykonania części Robót do dnia odstąpienia. W takiej sytuacji 
odpowiednie zastosowanie będą miały Klauzula 15.3 [Wycena na dzień 
rozwiązania Kontraktu] i 15.4. [Zapłata po rozwiązaniu]. 
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KLAUZULA 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 
 
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 
W Klauzuli 16.1 wprowadza się następujące zmiany: 
Pierwszy akapit otrzymuje następujące brzmienie: 

Jeżeli Inżynier nie wyda poświadczenia zgodnie z Klauzulą 14.6 [Wystawianie 
Przejściowych świadectw Płatności], lub Zamawiający nie zastosuje się do 
Klauzuli 14.7 [Płatność], pod warunkiem, iż niezastosowanie się przez 
Zamawiającego do Klauzuli 14.7 nie będzie wynikiem żadnego uprawnienia 
Zamawiającego do odliczenia, potrącenia lub obniżenia Ceny Kontraktowej to 
Wykonawca, w sposób uzgodniony z Inżynierem, może zawiesić Roboty lub 
zmniejszyć ich tempo aż do czasu, kiedy otrzyma Świadectwo Płatności, lub 
wystarczający dowód dokonania zapłaty, zależnie od przypadku oraz od treści 
powiadomienia, uprzedzając o tym Zamawiającego nie mniej niż 21 dni naprzód. 

 
na końcu trzeciego akapitu 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.” 

W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5. 

 
16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 
W Klauzuli 16.2 wprowadza się następujące zmiany: 
Zwrot „wypowiedzenie Kontraktu” zastępuje się zwrotem „odstąpienie od Kontraktu” 
Podpunkty (a), (d), (e), (f) i (g) skreśla się. 
W akapicie pierwszym pkt (g) otrzymuje brzmienie:, 

(g) wobec Zamawiającego zostanie ogłoszona upadłość lub przejdzie w stan 
likwidacji; 

 
Akapit drugi otrzymuje brzmienie: 
 
 W każdym z takich przypadków lub okoliczności Wykonawca może wypowiedzieć 

Zamawiającemu Kontrakt w terminie 90 dni od zaistnienia takiego przypadku lub 
okoliczności. 

 
16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
W klauzuli 16.4 wprowadza się następujące zmiany: 
Podpunkt (a) otrzymuje następujące brzmienie 

(a) zwrócić Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania na zasadach określonych 
w Prawie zamówień publicznych; 

podpunkt (c) skreśla się. 
 
Po klauzuli 16.4 dodaje się klauzulę 16.5 w następującym brzmieniu: 
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16.5 Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu 
W każdym przypadku powstania przesłanek zawieszenia Robót, zmniejszenia ich 
tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu, wskazanych w 
klauzulach 16.1 i 16.2 – Wykonawca jest zobowiązany przed podjęciem 
powyższych działań – wyznaczyć na piśmie Zamawiającemu dodatkowy minimum 
14-dniowy termin na doprowadzenie do usunięcia tych przesłanek pod rygorem 
odpowiednio: zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia 
Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu. 

 

Klauzula 17  Ryzyko i odpowiedzialność 
17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego 
W akapicie drugim skreśla się podpunkt (b) i zastępuje następująco; 

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5. 
 

Klauzula 18  Ubezpieczenia 
 

Niniejszy rozdział otrzymuje brzmienie: 
„18.1 Wymagania dla ubezpieczeń” 

Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć realizację Kontraktu w zakresie ubezpieczeń 
(CAR/EAR): 

a) wszystkich ryzyk budowlano- montażowych w zakresie ubezpieczenia szkód 
rzeczowych, 

b) odpowiedzialności cywilnej deliktowej – OC z tytułu realizacji Robót, 

1. Warunki ochrony ubezpieczeniowej, o jakie wnioskuje Zamawiający w postępowaniu 
przetargowym na wybór Wykonawcy – ubezpieczyciela zostały przedstawione  
w Części II w Rozdziale 5 (Warunki ubezpieczeniowe).  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania obowiązków ubezpieczonego 
opisanych w Tomie II Część II 5 (Warunki ubezpieczeniowe). 

3. Po zawarciu umów ubezpieczenia, o których mowa powyżej, kserokopie polis wraz  
z ich ewentualnymi aneksami obowiązującymi w okresie obowiązywania umowy 
ubezpieczenia, zostaną przedstawione Wykonawcy w terminie 7 (siedem) dni  
od pisemnego wniosku Wykonawcy o udostępnienie polis, który to wniosek nie 
będzie złożony wcześniej niż 7 dni po zawarciu wspomnianych umów ubezpieczenia. 

4. Wykonawca na podstawie analizy zapisów Części II 5 (Warunki ubezpieczeniowe), 
na własny koszt i ryzyko jest zobowiązany ubezpieczyć dodatkowo te elementy prac, 
ich zakres, przedmiot i związane z nimi ryzyko, które w ocenie Wykonawcy wymagają 
dodatkowego ubezpieczenia, w tym sprzęt, maszyny budowlane oraz wyposażenie 
budowy Wykonawcy i osób trzecich, a także zaplecze placu budowy, którym  
w trakcie realizacji Kontraktu będzie się posługiwał oraz zakres i/ lub okresy 
ubezpieczenia, które nie zostaną lub nie zostały ubezpieczone przez Zamawiającego, 
a które wg oceny Wykonawcy takiego dodatkowego ubezpieczenia wymagają  
dla zabezpieczenia jego interesów. Tym samym Strony uznają, że Zamawiający  
nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, powstałe na skutek zdarzeń, które 
mogły lub powinny były być objęte dodatkowym ubezpieczeniem Wykonawcy. 
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Jednocześnie Wykonawca nie ma prawa i nie będzie żądał podwyższenia 
wynagrodzenia określonego w Załączniku do oferty, z uwagi na fakt, że poniósł 
dodatkowe wydatki związane z obowiązkiem opłacenia składki od dodatkowo 
zawartej umowy ubezpieczenia.  

5. Wykonawca, lub jego Podwykonawcy, poniesie koszty wszelkich potrąceń, wyłączeń, 
wyjątków lub ograniczeń mających zastosowanie w zawartych rzeczowych polisach, 
w takim stopniu, w jakim dotyczą one ryzyk i zobowiązań, z tytułu których 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z warunkami Kontraktu zarówno w 
odniesieniu do roszczeń zgłaszanych przez Wykonawcę i/lub Przedstawiciela 
Zamawiającego. Wykonawca zapłaci wszystkie takie koszty niezwłocznie po tym jak 
staną się one płatne i wymagalne. Jednakże, bez uszczerbku dla powyższego, 
wszelkie kwoty płatne przez Wykonawcę na podstawie niniejszej klauzuli mogą być 
potrącone z kwot należnych lub mogących stać się należnymi Wykonawcy w ramach 
niniejszego Kontraktu. 

6. Niezależnie od postanowień niniejszego rozdziału Wykonawca ma obowiązek 
zawrzeć umowy ubezpieczenia: 

(a) maszyn budowlanych w zakresie „All risks” (wszystkie ryzyka) maszyn 
budowlanych dla wszystkich kluczowych maszyn użytkowanych (a w tym w 
szczególności żurawi budowlanych, koparek, urządzeń do wykonywania ścianek 
szczelnych itp.) przez Wykonawcę lub Podwykonawców w procesie 
wykonywania inwestycji objętej Kontraktem. 

i. okres ubezpieczenia dla maszyn powinien zaczynać się w momencie 
przejścia maszyny na ryzyko Wykonawcy w tym podczas transportu oraz 
pobytu na Terenie budowy i /lub składowania. Maszyny powinny być 
ubezpieczone do momentu, kiedy nie będą już wykorzystane w procesie 
budowlanym, 

ii. suma ubezpieczenia powinna stanowić wartość rzeczywistą,  
iii. wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego powinna być 

dostosowana do charakteru ryzyka i nie wyższa niż 50.000,00 zł  
na zdarzenie 

(b) wymagane przez Prawo, w szczególności ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem 
tych pojazdów, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób w związku  
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

7. Wykonawca ma obowiązek przekazać kserokopie umów i polis ubezpieczeniowych,  
o których mowa powyżej (z wyjątkiem potwierdzeń zawarcia umów ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), przed rozpoczęciem transportu 
przedmiotowych maszyn na Teren Budowy, a także na bieżąco kserokopie dowodów 
opłacania składek. 

 W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży powyższych umów, polis 
ubezpieczeniowych i dowodów opłacania składek we wskazanych wyżej terminach, 
Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do zawarcia 
takiej umowy lub opłacenia składek w jego imieniu i na jego koszt, który pokryty 
zostanie niezwłocznie poprzez potrącenie dokonane przez Zamawiającego z kwot 
należnych Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.  
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8. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą spowodować wystąpienie strony 
trzeciej z roszczeniami wobec Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 
zawiadomić o tym Inżyniera, a także powinien podjąć działania w celu zapobieżenia 
powstania lub zwiększenia rozmiaru szkód. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody 
spowodowane utratą dóbr fizycznych, uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie 
wykonywania Robót związanych z realizacją Kontraktu, wynikłe z winy Wykonawcy. 

 
Klauzula 19 Siła wyższa 
 
19.6 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 
W klauzuli 19.6 wprowadza się następujące zmiany: 
Akapit pierwszy otrzymuje brzmienie  

Jeżeli Siła Wyższa, o której Zamawiający został powiadomiony zgodnie z klauzulą 
19.2 [Powiadomienie o Sile Wyższej] uniemożliwi wykonanie całych lub istotnej 
części Robót w toku przez ciągły okres przekraczający 84 dni, lub kilkakrotnie [rzez 
łączną sumę ponad 140 dnia, to każda ze Stron może od Kontraktu odstąpić w 
terminie 21 dni od dnia wystąpienia okoliczności uprawniającej do odstąpienia. W 
tym przypadku po odstąpieniu od Kontraktu, Wykonawca będzie postępował 
zgodnie z klauzulą 16.3 [Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. 

W akapicie drugim podpunkt (e) skreśla się 
 
19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowiązku wykonania 
Klauzulę 19.7 skreśla się. 
 
Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 
 
20.1 Roszczenia Wykonawcy 
W klauzuli 20.1 wprowadza się następujące zmiany: 
Akapit pierwszy otrzymuje brzmienie 
Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dodatkowej zapłaty na mocy 
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunków, innej niż wynikającej ze zmiany 
wynagrodzenia wprowadzonej na mocy Zmiany do Kontraktu zgodnie z klauzulą 13.2 
[Zmiany do Kontraktu], lub na innej podstawie związanej z Kontraktem, to winien on 
powiadomić o tym Inżyniera, opisując wydarzenie lub okoliczność dające podstawę do 
takiego roszczenia. Powiadomienie winno być przedstawione tak szybko jak tylko jest to 
wykonalne, i nie później niż 28 dni od dnia w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 
 
Akapit drugi skreśla się.  
Przedostatni akapit otrzymuje brzmienie  

Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia 
lub ustalenia dodatkowej zapłaty, jeżeli Wykonawca jest o tego uprawniony na 
mocy Kontraktu. Uzgodnienia lub ustalenia poczynione przez Inżyniera w zakresie 
dodatkowej zapłaty przez Zamawiającego staną się podstawą odrębnego 
porozumienia zawartego przez Zamawiającego i Wykonawcę, na mocy którego 
Zamawiający zobowiąże się do zapłaty należności ustalonych w trybie 
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przewidzianym niniejszą klauzulą, a także na mocy którego określone zostaną 
warunki zapłaty oraz inne postanowienia wyczerpująco regulujące wzajemne 
prawa i obowiązki Stron w zakresie dodatkowej zapłaty. 

 
20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej 

Klauzulę 20.2 skreśla się. 
 

20.3 Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej 

Klauzulę 20.3 skreśla się. 
 

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 

Klauzulę 20.4 skreśla się. 
 

Klauzula 20.5 otrzymuje brzmienie 
20.5 Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Kontraktu będą 
rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

 
20.6 Arbitraż  

Klauzulę 20.6 skreśla się. 
 

20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej 

Klauzulę 20.7 skreśla się. 
 

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją 

Klauzulę 20.8 skreśla się. 
 
Po Klauzuli 20 dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające]  
w brzmieniu: 
Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 
 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 
podejmowanym przez instytucje uprawnione z mocy 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. 

Po Klauzuli 21 dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 
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Klauzula 22  Klauzule końcowe 

22.1 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i rzetelny 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. 

22.5 Wykonawca w czasie prowadzenia Robót na obiektach, eksploatowanych przez 
Użytkownika winien każdorazowo uzgadniać z Użytkownikiem sposób zajęcia 
obiektu, tak aby zachować ciągłość pracy obiektu. Wykonawca jest zobowiązany 
na każdym etapie realizacji Robót do ścisłej współpracy z Zamawiającym we 
wszystkich sprawach dotyczących Kontraktu. Wykonawca bez zbędnej zwłoki 
będzie przekazywał Zamawiającemu, na jego pisemne wezwanie dokładne 
informacje, jakie będą potrzebne do prawidłowego rozliczenia Kontraktu na 
każdym etapie jego realizacji. 



Tom II – Kontrakt, Część II.4 – Wzór gwarancji należytego wykonania kontraktu  76 

Nazwa zamówienia: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”          
 

  

TOM II 

Część II.4 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 

(Zabezpieczenie Wykonania Klauzula 4.2) 

 

Do:  Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Ustronie Miejskie 1   
78-200 Białogard 

 
Dotyczy: Kontrakt nr ………………… 

Nazwa zadania: „………………………”, 
  (dalej „Kontrakt”) 

 
Nr referencyjny: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu 

[nazwa i adres Zamawiającego]  

gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia 
należytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w 
klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie 
od Zamawiającego. 

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 
Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej 
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać 
sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób  
z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności 
zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 
 
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: 

a) w wysokości 100% do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót plus 30 dni  

b) Gwarancja należytego wykonania Kontraktu będzie ważna w wysokości 30% w terminie do 
15. dnia po upływie okresu Rękojmi tj.: 

 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od 
Kontraktu przez którąkolwiek ze Stron nie wpływa na ważność i skuteczność gwarancji. 

Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Wszelkie spory dotyczące gwarancji 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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TOM II 

Część II.5 

WARUNKI UBEZPIECZENIOWE 
 
 
A. Ubezpieczenia, których obowiązek zawarcia spoczywa na Wykonawcy 
1. Ubezpieczenie budowlano – montażowe (CAR/EAR).  
 
Ubezpieczony: 
1. Wykonawca, a w szczególności działający na jego zlecenie Kierownik Budowy i Robót, 

Dyrektor Budowy, Koordynator. 
 
2. Inwestor, Inwestor Zastępczy, Generalny Wykonawca / Generalni Wykonawcy, 

Podwykonawcy, Inżynier Kontraktu, właściciele i użytkownicy użytkowanych na potrzeby 
realizacji niniejszej inwestycji maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia, wszystkie inne 
Podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a 
wartość ich prac ujęta została w wartości kontraktu. 

 
Miejsce ubezpieczenia: 
Wszystkie dowolne miejsca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na których prowadzona jest 
inwestycja, w tym miejsca, w których znajduje się mienie należące do Ubezpieczonych. 
 
Okres ubezpieczenia: 
Okres ubezpieczenia pokrywać będzie okres trwania kontraktu. 
 
Początek ochrony ubezpieczeniowej: 
Dzień przejęcia placu budowy przez Wykonawcę w danym kontrakcie lub złożenia mienia na 
terenie budowy. 
 
Koniec ochrony ubezpieczeniowej: 
Dzień, w którym zostanie wydane Świadectwo Przejęcia dla całości Robót z uwzględnieniem 
następujących klauzul: 

- okresu gwarancyjnego,  
- okresu konserwacji, 
- okresu prób i testów, 
- przedłużenia okresu ubezpieczenia. 

 
Inne postanowienia umowy: 
Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.  
Umowa ubezpieczenia zostanie sporządzona w języku polskim.  
 
 
Warunki i zakres ubezpieczenia: 
Zakres ubezpieczenia zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Budowy od Wszystkich 
Ryzyk, obejmujący w szczególności zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu 
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ubezpieczenia na skutek wypadków nagłych, przypadkowych i niezależnych od woli 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych warunkami 
ubezpieczenia (Sekcja I) oraz odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w związku z 
wykonywaniem robót budowlano-montażowych, jeżeli w myśl przepisów prawa 
Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej i/lub rzeczowej 
wyrządzonej osobie trzeciej w związku z czynem niedozwolonym w okresie ubezpieczenia 
(Sekcja II). 
 
Sumy ubezpieczenia/limity  
- Sekcja I: wartość kontraktu Sekcja II: 5.000.000,00 zł na zdarzenie i serię zdarzeń, bez 

limitowania ilości zdarzeń lub maksymalnych kwot zgłoszonych roszczeń. 
- Suma ubezpieczenia dla urządzeń, wyposażenia budowy i drobnego sprzętu budowlanego: 

nie mniej niż 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (pierwsze ryzyko). 
- Suma ubezpieczenia dla usunięcie pozostałości po szkodzie: nie mniej niż 20% wartości 

kontraktu na jedno i wszystkie zdarzenia, jednak nie mniej niż: 200.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia, i nie więcej niż kwota faktycznie poniesionych wydatków. 

- Suma ubezpieczenia dla dokumentacji budowlanej: nie mniej niż 200.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia. 

- Suma ubezpieczenia dla wynagrodzenia ekspertów/ rzeczoznawców: nie mniej niż 
700.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

- Suma ubezpieczenia dla szkód w mieniu otaczającym (klauzula 119): nie mniej niż 
5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

- Limit odpowiedzialności dla szkód spowodowanych wibracjami, usunięciem, osłabieniem 
elementów nośnych (klauzula 120) nie mniej niż 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

 
Klauzule dodatkowe: 
1) kl. 001. Ochrona dla szkód spowodowanych strajkiem, zamieszkami i niepokojami 

społecznymi: 
a. limit szkodowy: nie mniej niż 10% wartości kontraktu na każde zdarzenie,  
b. minimalny limit czasowy obowiązywania klauzuli 168 godzin per zdarzenie. 

2) kl. 002 – Odpowiedzialność wzajemna (Sekcja II). Szkody wyrządzone jednemu 
ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego. Limit szkodowy – do pełnej wysokości 
pełnej sumy gwarancyjnej wynikającej z Sekcji II. 

3) kl. 004 – Konserwacja rozszerzona (okres gwarancyjny rozszerzony) – 36 miesięcy 
liczone od momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia.  

4) kl. 006 – Koszty prac w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni wolne od pracy oraz 
frachtu ekspresowego:  
a) suma ubezpieczenia: 30% wartości szkody, nie mniej niż 200.000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia i nie więcej niż kwota faktycznie poniesionych wydatków. 
5) kl. 013 – Składowanie poza placem budowy / kl. 220 – Transport mienia. 

Uszkodzenie ubezpieczonego majątku w dowolnym miejscu w granicach RP (innym niż 
plac budowy i magazyn producenta) oraz uszkodzenie ubezpieczonego majątku 
powstałe w granicach RP w trakcie transportu (poza transportem morskim lub 
powietrznym) dowolnymi środkami transportu, niezależnie od sposobu załadunku, oraz 
na szlakach śródlądowych, w tym załadunek i rozładunek, albo w trakcie składowania 
gdziekolwiek w granicach RP. 
a. system na pierwsze ryzyko, wg wartości odtworzeniowej, 
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b. miejsce  składowania: teren RP,  
c. limit odpowiedzialności na jednostkę składową: 7.500.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 
d. limit odpowiedzialności 1.500.000,00 zł na jeden środek transportu, bez ograniczania 

liczby wypadków. 
6) kl. 100 – Ubezpieczenie prób i testów dla maszyn i instalacji. 

a. okres prób i testów: okres testów  nie dłużej niż 16 tygodni. 
7) kl. 115 – Pokrycie ryzyka projektanta. 
8) kl. 116 – Pokrycie dla prac kontraktowych przejętych przez wykonawcę lub 

przekazanych do eksploatacji w odniesieniu do szkód spowodowanych pracami na 
nieukończonych etapach. 

9) kl. 119 – Mienie znajdujące się w dniu rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na 
terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiące własność lub będące 
w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są roboty. 

10) kl. 120 – Wibracje, usunięcie lub osłabienie elementów nośnych (Sekcja II). 
a. limit odpowiedzialności: 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

11) kl. 200 – pokrycie ryzyk producenta – dotyczy prac montażowych. 
12) kl. 201 – pokrycie okresu gwarancji: 

a. dotyczy prac montażowych, 
b. okres obowiązywania 12 miesięcy, 
c. limit odpowiedzialności - 20.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

13) kl. DE5 – ubezpieczyciel wadliwego elementu tzw. defective exclusion pay-back/ faulty 
parts Strony postanowiły, że w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym 
mieniu wskutek wadliwego materiału, projektu lub wykonania, Ubezpieczyciel pokryje 
koszty wymiany lub naprawienia części wadliwie zaprojektowanych, wykonanych 
wadliwie lub z wadliwego materiału, o ile takie koszty są poniesione w związku ze 
szkodą objętą ochroną w ramach Klauzul 115 i 200, do maksymalnej kwoty 
5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W odniesieniu do każdego opisanego 
powyżej zdarzenia zastosowanie będzie miał udział własny w wysokości określonej w 
pozycji Franszyzy redukcyjne / udziały własne. Ubezpieczyciel nie pokrywa jakichkolwiek 
kosztów poniesionych w związku z poprawieniem, ulepszeniem bądź zmianą wadliwego 
projektu, materiałów lub wykonania. Ubezpieczyciel nie pokryje również żadnych 
kosztów, o których mowa w niniejszej klauzuli, jeżeli szkoda nie wystąpiła. 

14) Klauzula Reprezentantów 
Strony postanowiły, że ochrona ubezpieczeniowa nie ulega ograniczeniu w razie 
wyrządzenia szkody umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez pracownika 
Ubezpieczonego, chyba że sprawcą szkody będzie w odniesieniu do spółek kodeksu 
handlowego: członek zarządu, prokurent. 

15)    Klauzula wzrostu wartości obiektu (120% pierwotnej wartości kontraktu).  
16) Klauzula pokrycia szkód w dokumentacji budowy. 
17) Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 
18) Klauzula wynagrodzenia ekspertów. 
19) Klauzula 72 godzin (dot. minimalnego okresu obowiązywania franszyzy z tytułu 

zaistnienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową). 
20) Klauzula osób wizytujących (Sekcja II) – dotyczy szkód wyrządzonych pracownikom: 

Inwestora, Inwestora Zastępczego, Podmiotów Finansujących, w szczególności ZWK Sp. 
z o.o. w Unieściu, Władz Miasta i działających na ich zlecenie podmiotów i osób. 

21) Klauzula monitorowania płatności składki. 
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22) Klauzula automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. 
23) Klauzula niedoubezpieczenia: 120% sumy ubezpieczenia. 
24) Klauzula drobnych szkód. 
25) Klauzula obowiązku obrony przed roszczeniami – sekcja II. 
26) Klauzula wstrzymania prac. 
27) Klauzula likwidatora mianowanego dla większych szkód.  
28) Klauzula milczącego akceptu – (sekcja II). 
29) Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników Ubezpieczonego.  
30) Klauzula kosztów na zapobieżenie powstaniu szkody.  

 
Franszyzy redukcyjne/udziały własne: 

 dla szkód przyrodniczych/siła wyższa: 10.000,00 zł; 

 dla szkód spowodowanych próbami i testami: 10.000,00 zł; 

 dla szkód z klauzul konserwacji: 10.000,00 zł; 

 dla szkód z klauzul gwarancji i części wadliwych: 10% szkody, minimum 15.000,00 zł, 
maksimum 100.000,00 zł; 

 dla szkód wynikających z klauzul 116 oraz 116/1: 8.000,00 zł; 

 dla dokumentacji budowlanej: 1.000,00 zł; 

 dla urządzeń, wyposażenia budowy i drobnego sprzętu budowlanego: 2.500,00 zł; 

 pozostałe szkody: 5.000,00 zł; 

 dla sekcji II (odpowiedzialność cywilna) 2.000,00 zł tylko dla szkód rzeczowych, dla szkód 
osobowych franszyza zniesiona. 

 
Klauzule dodatkowe  1) Kl. 102 - Szczególne postanowienia dotyczące podziemnych kabli, 

rur i innych urządzeń, franszyza 20% szkody nie mniej niż 
2500,00 zł; 

2) Kl. 117 - Postanowienia dotyczące układania rur wodociągowych, 
kanalizacyjnych, rurociągów, przewodów i kabli – maksymalna 
długość otwartego odcinka 1000 m [per odcinek]; 

3) Kl. 219 – Postanowienia dot. sterowanych wierceń 
horyzontalnych przy przejściach rur, przewodów, lub rurociągów 
pod rzekami, nasypami, drogami: 
a. limit odpowiedzialności: 5.000.000,00 zł, 
b. ochrona nie obejmuje m.in. ominięcia punktu docelowego 

przewiertu lub odchyleń od projektowanego przewiertu, 
utraty, ubytku lub zmian właściwości czynnika wiertniczego, 
szkód w zewnętrznej izolacji rur, 

c. udział własny: 20% szkody min. 25.000,00 zł. 
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  
 
1)  Ubezpieczający: Wykonawca 
Ubezpieczony: 
1. Wykonawca, a w szczególności działający na jego zlecenie Kierownik Budowy i Robót, 

Dyrektor Budowy, Koordynator. 
 
2. Inwestor, Inwestor Zastępczy, Generalny Wykonawca / Generalni Wykonawcy, 

Podwykonawcy, Inżynier Kontraktu, właściciele i użytkownicy użytkowanych na potrzeby 



Tom II – Kontrakt, Część II.5 – Warunki ubezpieczeniowe  82 

Nazwa zamówienia: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”          
 

  

realizacji niniejszej inwestycji maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia, wszystkie inne 
Podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a 
wartość ich prac ujęta została w wartości kontraktu,  

 
2) Zakres terytorialny 
Wszystkie dowolne miejsca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej związane z prowadzonymi 
inwestycjami, w tym miejsca, w których znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego, 
a w szczególności, choć nie wyłącznie;  
 
z rozszerzeniem dla szkód wyrządzonych w czasie podróży służbowych na terenie całego świata. 
 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody i roszczenia osób składane lub dochodzone 
przed sądami zagranicznymi. 
 
3) Inne postanowienia umowy 
Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.  
Umowa ubezpieczenia zostanie sporządzona w języku polskim.  
 
 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
 
4) Czasowa baza odpowiedzialności (tzw. trigger): 
 

Odpowiedzialność gwarancyjna Ubezpieczyciela dotyczy (łącznie a) i b)): 
a) szkód powstałych na skutek wypadków zaistniałych w okresie realizacji inwestycji lub w 

okresie 3 lat od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, a zgłoszonych 
przed upływem terminów przedawnienia, określonych powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, 

 
b) działań wykonywanych lub uchybień popełnionych przez Ubezpieczonego wynikających 

z prac kontraktowych jak również z zobowiązań kontraktowych a w szczególności prac 
serwisowo – gwarancyjnych z zastrzeżeniem, że wypadek zaistniał w okresie wskazanym 
w pkt. a). 
 

Przez wypadek – należy rozumieć śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, 
utrata, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub powstanie strat finansowych. 

 
 

5) Okres ubezpieczenia: 
Ochrona ubezpieczeniowa będzie rozpoczynać się od momentu poinformowania 
Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia prac budowlanych i trwać będzie do uzyskania 
Świadectwa Przejęcia dla całości Robót plus okres gwarancyjny (maksymalnie 36 miesięcy 
okresu gwarancyjnego). 

 
6) Zakres/przedmiot ubezpieczenia: Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczonych za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wraz z ich 
następstwami wyrządzone na terytorium Polski wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania lub/i wskutek popełnienia czynu niedozwolonego polegającego 
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m.in. na uchybieniu, zaniedbaniu popełnionym w trakcie realizacji prac budowlano – 
montażowych, związanych z przedmiotowym kontraktem (polisa celowa) i/lub tzw. zbiegu 
roszczeń odpowiedzialności deliktowo – kontraktowej oraz w związku z użyciem/ 
wprowadzeniem produktu do obrotu.  

 
7) Klauzule dodatkowe - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody/roszczenia: 

7.1) za które są odpowiedzialni podwykonawcy lub osoby za które odpowiedzialność 
ponosi Ubezpieczony,  

7.2) osobowe i rzeczowe wyrządzone zatrudnionym przy realizacji inwestycji pracownikom 
(OC pracodawcy), jak i pracowników innych podmiotów zaangażowanych w 
inwestycję. Definicja pracownika musi bezwzględnie zawierać osoby zatrudnione na 
umowę o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnej (chyba że OWU traktują osobę na 
umowę cywilnoprawną jako osobę trzecią). Ubezpieczyciel będzie także 
odpowiedzialny za szkody/roszczenia wyrządzone wskutek przeniesienia choroby 
zakaźnej,  

7.3) wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania prac, obróbki, naprawy lub 
innych podobnych czynności lub prac, niezależnie od tego, czy szkoda powstała w 
okresie realizacji prac, czy po tym okresie,  

7.4) spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych w szczególności maszyn budowlanych, 

7.5) spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi,  
7.6) spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów, kafarów, 

użycie materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, 
7.7) wyrządzone jednemu Ubezpieczonemu przez innego Ubezpieczonego, jednak z 

możliwością wyłączenia roszczeń i/ lub wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla 
roszczeń powstałych pomiędzy Wykonawcą - Podwykonawcą; Podwykonawcą - 
Wykonawcą; Podwykonawcą - Podwykonawcą; Dostawcą materiałów, urządzeń, 
wyposażenia - Wykonawcą; Dostawcą materiałów, urządzeń, wyposażenia - 
Podwykonawcą; Podwykonawcą - Dostawcą materiałów, urządzeń, wyposażenia; 
Wykonawcą - Dostawcą materiałów, urządzeń, wyposażenia, 

7.8) wyrządzone we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym mediach, 
7.9) spowodowane zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem dokumentów, w tym 

dokumentacji projektowej – za dokument uważa się również elektroniczna wersją 
dokumentu umieszczona na nośniku magnetycznym lub optycznym,  

7.10) wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu narkotyków, substancji 
psychotropowych lub innych podobnie działających środków, za wyjątkiem 
kierownika budowy, członków zarządów, prokurentów spółek handlowych, 

7.11) powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania 
zobowiązania, i/lub z czynu niedozwolonego,  

7.12) wynikające z zanieczyszczenia środowiska (zastosowanie będzie miała kl. 72h),  
7.13) w mieniu powierzonym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego,  
7.14) wynikające z awarii, działania, eksploatacji bądź uszkodzenia urządzeń i instalacji 

wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych 
itp.,  

7.15) wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, w uprawach rolnych, w szczególności 
poprzez zaprószenie lub przeniesienia ognia oraz szkody powstałe podczas usuwania 
szkód losowych w posiadanym mieniu, z wyłączeniem szkód wynikających z 
zaplanowanego działania i normalnego oddziaływania budowy na otoczenie, 
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7.16) na osobie lub mieniu wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, 
zastosowaniem produktu lub grupy produktów, w tym: szkody poniesione przez 
producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez 
Ubezpieczonego komponentów lub części składowych powstałych przez ich 
zmieszanie lub łączenie z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego; szkody 
poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych 
przez Ubezpieczonego produktów (wyrobów) poddanych dalszej obróbce przez 
poszkodowanego bez ich zmieszania lub łączenia z rzeczami pochodzącymi od 
poszkodowanego, 

7.17) wynikające z braku lub niepełnej informacji o produkcie, 
7.18) szkody wyrządzone osobom wizytującym plac budowy.  

 
 

8) Suma gwarancyjna (s.g.): 
 

10 000 000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia  
 

9) Sublimity s.g. (nie mniej niż): 
9.1) szkody wyrządzone pracownikom – 1 000 000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia,  
9.2) szkody wynikłe z działania młotów, kafarów - 5 000 000,00 zł na jeden i na wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia,  
9.3) szkody wyrządzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC – 2 000 000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia,  

9.4) szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy 
przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych 
– 3 000 000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,  

9.5) czyste straty finansowe – 1.000.000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia dla każdego kontraktu,  

9.6) szkody w mieniu poddanym obróbce, czyszczeniu, naprawie – 5.000.000,00 zł na jeden 
i na wszystkie wypadki w  okresie ubezpieczenia, 

9.7) szkody wynikłe z uszkodzenia instalacji podziemnych – 5 000 000,00 zł na jeden i na 
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,  

9.8) szkody wynikłe z użycia materiałów wybuchowych, pirotechnicznych – 1 000 000,00 zł 
na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,  

9.9) szkody wynikłe z przeprowadzania prac wyburzeniowych - 5 000 000,00 zł na jeden i 
na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 

9.10) spowodowane zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem dokumentów, w tym 
dokumentacji projektowej: 50 000,00 zł na na jeden i na wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia. 

 
10)  Franszyzy redukcyjne dla każdego kontraktu:  

10.1) na szkody rzeczowe dla zakresu podstawowego nie więcej niż 5 000,00 zł,  
10.2) dla klauzul dodatkowych i rozszerzeń, nie więcej niż 10 000,00 zł, oprócz szkód 

wyrządzonych pracownikom, gdzie franszyza powinna być zniesiona, 
10.3) dla szkód środowiskowe oraz czyste straty finansowe 10% szkody nie mniej niż 

10 000,00 zł, 
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10.4) dla klauzuli czystych strat finansowych: nie więcej niż: 5% odszkodowania minimum 
10.000,00 zł. 

 
11) Dodatkowe wymagania wprowadzone do umowy ubezpieczenia  

11.1) Umowa ubezpieczenia winna pokrywać wszelkie szkody wynikające z zawartej 
umowy ubezpieczenia niezależnie od tego czy mogą być one pokryte z umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej z innym Ubezpieczycielem na 
wcześniejszy lub późniejszy okres ubezpieczenia, 

11.2) Ubezpieczyciel nie ma regresu do pracownika jako sprawcy ewentualnej szkody, 
11.3) Klauzula monitorowania płatności składki, 
11.4) Klauzula reprezentantów (limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN), 
11.5) Klauzula płatności składki, 
11.6) Klauzula milczącego akceptu, 
11.7) Klauzula obowiązku obrony przed roszczeniami, 
11.8) Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia o 90 dni, 
11.9) Klauzula odnowienia sumy ubezpieczenia, 
11.10) Klauzula ekspertów, 
11.11) Klauzula likwidatora mianowanego – dla większych szkód rzeczowych, 
11.12) Klauzula drobnych prac projektowych (z wyjątkiem prac dotyczących konstrukcji 

obiektu), limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN. 
 
Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia: 
Postanowienia SIWZ oraz w zakresie nie gorszym ogólne warunki ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej dla wyżej wskazanych zakresów ubezpieczenia.  

 
 
 
 
B. Obowiązki nakładane na ubezpieczonego wykonawcę w ramach ogólnych warunków 

ubezpieczenia ubezpieczyciela albo umowy ubezpieczenia zawieranego przez Wykonawcę 
na realizację zadania 

 
1. W celu ustalenia wysokości szkody Wykonawca, zobowiązany będzie sporządzić na swój 

koszt kosztorys naprawy, remontu, odbudowy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia 
zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysie ofertowym lub kontrakcie, lub w przypadku 
braku jasnych zasad kosztorysowania na etapie ustalania sumy ubezpieczenia – na 
podstawie Cennika Budowlanego KNR i średnich cen publikowanych w wydawnictwie 
Sekocenbud dla kwartału, w którym szkoda wystąpiła. 

 
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Wykonawca obowiązany będzie: 

 
- przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, normalizacji i 
certyfikacji, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu 
nadzoru architektoniczno-budowlanego; 

 
- we własnym zakresie podejmować stosowne działania zapobiegawcze oraz wszelkie 

uzasadnione środki ostrożności w celu zapobieżenia powstawaniu szkód, a także 
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stosować się do decyzji i zaleceń wydanych w tych sprawach przez właściwe władze 
oraz do wszelkich zaleceń ubezpieczyciela w zakresie ochrony mienia i osób przed 
szkodą; 

 
- zawiadomić Zamawiającego o każdej zmianie wartości ubezpieczonego mienia i/lub 

prac; 
 
- zapewnić ubezpieczycielowi dostęp do ubezpieczonego mienia w celu oględzin ryzyka 

związanego z jego ubezpieczeniem i ewentualnego sformułowania rekomendacji oraz 
zaleceń dotyczących kontroli tego ryzyka; 

 
- podjąć we skazanym terminie określone przez ubezpieczyciela działania, mające na 

celu usunięcie okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania szkody. 
 

3. W razie powstania szkody wskutek zajścia zdarzenia objętego ochroną, Wykonawca 
obowiązany będzie: 

 
- użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody lub 

zabezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą; 
 
- niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od wystąpienia szkody lub 

uzyskania o niej informacji zawiadomić ubezpieczyciela o jej powstaniu; z 
zastrzeżeniem szkód kradzieżowych gdzie wymagany termin skrócony jest do 2 dni 
roboczych; 

 
- bez zgody przedstawiciela ubezpieczyciela nie dokonywać żadnych napraw w 

ubezpieczonym mieniu i zmian w miejscu wystąpienia szkody, chyba, że zmiana jest 
niezbędna do zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody 
lub szacowana wartość szkody jest poniżej limitu ustalonego dla klauzuli drobnych 
szkód; 

 
- umożliwić przedstawicielowi ubezpieczyciela dokonanie czynności niezbędnych do 

ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności roszczenia i wysokości 
odszkodowania oraz udzielić ubezpieczycielowi w tym celu pomocy i wyjaśnień, w 
szczególności udostępnić pełną dokumentację księgową dotyczącą ubezpieczonego 
mienia, umożliwić wejście na teren i do obiektów, w których zaszła szkoda oraz 
zabezpieczenie lub zatrzymanie uszkodzonego mienia; 

 
- bez dodatkowego wezwania niezwłocznie dostarczyć ubezpieczycielowi 

postanowienie prokuratora kończące postępowanie prowadzone w związku   
ze szkodą lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu; 

 
- zachować wszystkie uszkodzone części; 
 
- niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o utracie lub zawieszeniu uprawnień 

zawodowych oraz o fakcie wszczęcia przeciwko osobom objętym ochroną 
ubezpieczeniową postępowania sądowego, administracyjnego lub dyscyplinarnego w 
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związku z prowadzoną działalnością w budownictwie lub wystąpienia przez osobę 
trzecią z roszczeniem na drogę sądowa; 

 
- przedstawić udokumentowany wykaz zniszczonego, uszkodzonego lub skradzionego 

ubezpieczonego mienia, wraz z udokumentowanym wyliczeniem poniesionych strat. 
 

4. W razie zajścia szkody Wykonawca obowiązany będzie zabezpieczyć możność 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 

 
5. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania poniżej wymienionych zabezpieczeń: 

 
- stosownie do obowiązujących przepisów, w miarę postępu robót obiekty wyposażone 

są w podręczny sprzęt gaśniczy, gotowy do użycia; 
 
- miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo wyposażone są w podręczny 

sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszelkich źródeł pożaru; 
 
- prace niebezpieczne pożarowo są wykonywane wyłącznie przez osoby do tego 

upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, zaś sprzęt wykorzystywany do 
prowadzenia prac jest sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością 
wywołania pożaru; 

 
- osoby wykonujące prace niebezpieczne pożarowo, oraz nadzorujące bezpośrednie 

wykonawstwo odbyły odpowiednie szkolenie w zakresie przeciwpożarowym;  
 
- wszystkie czynności związane z przetwarzaniem, obróbką, transportem lub 

składowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo wykonywane są zgodnie z 
warunkami ochrony przeciwpożarowej lub według wskazań ich producenta; 

 
6. W przypadku powstania szkody w mieniu na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku 

Wykonawca obowiązany będzie powiadomić najbliższą jednostkę policji w ciągu 2 dni 
roboczych od zajścia zdarzenia lub momentu, w którym Wykonawca dowiedział się o 
nim. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć ubezpieczycielowi następujące 
dokumenty: 
1) potwierdzenie zgłoszenia policji kradzieży z włamaniem lub rabunku, 
2) informację o wszczęciu postępowania wyjaśniającego lub umorzeniu śledztwa, 
3) wykaz skradzionego mienia wraz z numerami ewidencyjnymi, wartościami, 

podpisany przez magazyniera i kierownika budowy. 
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TOM II 

Część II.6 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ   

KARTA GWARANCYJNA 
(Gwarancja jakości) 

Gwarantem jest [nazwa, adres], będący Wykonawcą umowy zawartej dnia [  ] 
pomiędzy [  ] której przedmiotem jest (dalej „Kontrakt”) 
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jakości (dalej w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej: 
„gwarancja”) jest Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 
Białogard, zwana dalej Zamawiającym. 
 
Wszelkie pojęcia pisane w niniejszej Karcie z wielkiej litery mają znaczenia nadane im w 
Kontrakcie, chyba że co innego wynika wprost z treści Karty. 
 
 
1. Przedmiot i termin gwarancji 

 
1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Kontraktu określonego w Akcie Umowy 

oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Kontraktu opisanych w punkcie 2 
Aktu Umowy. Gwarancja obejmuje również maszyny i urządzenia, niezależnie od 
gwarancji udzielonej przez ich producenta. 

1.2 Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Gwarancji za cały przedmiot 
Kontraktu, Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 
zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.2. 

1.3 Termin gwarancji wynosi ___ miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla 
całości Robót/Protokołu końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, o którym 
mowa w klauzuli 10.1 Warunków Kontraktu. 

1.4 Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć 
wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561  Kodeksu cywilnego 

1.5 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. 

1.6 Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego 
wynikających z Kontraktu, a dotyczących Okresu Zgłaszania Wad 
 

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, 
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b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad, wg trybów 
wskazanych w punkcie 4, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 
i utracone korzyści), za szkodę jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 
wystąpienia wad. Odszkodowanie będzie w pierwszej kolejności dochodzone z 
udzielonego przez Gwaranta zabezpieczenia należytego wykonania robót, 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy 
na wolną od wad w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, określonej w 
Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

e) żądania od Gwaranta uzupełniającego odszkodowania za nieterminowe usunięcie 
wad/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); 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.d); 
e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1.e). 

 
3. Serwis i przeglądy gwarancyjne 

 
3.1 Wykonawca na własny koszt wykona pierwsze (licząc od momentu początkowego 

określonego przez producenta lub przez dystrybutora w dokumencie gwarancyjnym, 
instrukcji użytkowania, warunkach sprzedaży i podobnych dokumentach) serwisy  
i przeglądy gwarancyjne, zgodnie z DTR wszystkich urządzeń wymienionych w załączniku 
nr 6 i 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w przypadku załącznika nr 7 
dotyczy to pozycji w liczbie porządkowej oznaczonych gwiazdką), wymaganych przez 
producenta lub dystrybutora danego urządzenia w ramach udzielonej przez te podmioty 
gwarancji jakości lub w ramach wymogów właściwego użytkowania oraz poniesie koszty 
wymiany zużywających się urządzeń i części eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania 
przeglądów serwisowych i gwarancyjnych. 

3.2 Gwarant zobowiązuje się w okresie gwarancji pokrywać wszystkie koszty związane  
z naprawą pozostałych elementów będących przedmiotem Kontraktu nie wymienionych  
w załączniku 6 i 7 do IDW.  

3.3 Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z punktu 3.1 i 3.2 spowoduje ich 
wykonanie przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Gwaranta. Koszty wykonania 
powyższych czynności przez Zamawiającego będą w pierwszej kolejności dochodzone  
z zabezpieczenia należytego wykonania robót złożonego przez Gwaranta. 

3.4 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy w okresie 
obowiązywania niniejszej gwarancji, a ich koszt obciążać będzie w całości Gwaranta. 

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

3.6 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 
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3.7 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. 

3.8 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 
niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

 
4. Wezwanie do usunięcia wady 

 
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od ujawnienia wady, 
zawiadomi o niej Gwaranta telefonicznie, telefaxem, e-mailem, z potwierdzeniem na 
piśmie w najbliższym możliwym terminie, równocześnie wzywając go do usunięcia 
ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 
 zwykłym, o którym mowa w punkcie 5.1, lub 
 awaryjnym, o którym mowa w punkcie 5.2. 

 
5. Tryby usuwania wad 

 
5.1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 4 lub daty sporządzenia Protokołu 
Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni lub inny 
obustronnie pisemnie ustalony od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia 
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły). 

5.2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 
całości przedmiotu Kontraktu, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem 
dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej 
szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich a także przerwaniem ciągłości dostaw wody 
lub przerwaniem ciągłości transportu ścieków lub ograniczeniami komunikacyjnymi, jak 
również w innych uzasadnionych przypadkach, ustala się następujący tryb usuwania wady 
(tryb awaryjny): 
a) Zamawiający powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwłocznie po jej 

wystąpieniu zgodnie z zapisami punktu 6, 
b) W ciągu 2 godzin od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli odpowiedzi, 

czy przystąpi do usuwania wady w ciągu 4 godzin od uzyskania informacji o jej 
zaistnieniu, 

c) Gwarant przystąpi do usuwania wady w ciągu 4 godzin od uzyskania informacji o jej 
zaistnieniu, po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi, o której mowa w punkcie 5.2 b), 

d) Jeżeli w ciągu 2 godzin od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli 
odpowiedzi negatywnej lub nie udzieli żadnej odpowiedzi, o której mowa w punkcie 
5.2 b) lub nie przystąpi do usuwania wady w ciągu 6 godzin od uzyskania informacji o 
jej zaistnieniu wada może zostać usunięta przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na 
zlecenie Zamawiającego, a Gwarant zostanie obciążony koszami i ryzykiem takiej 
naprawy. 

e) Należy przyjąć czas usunięcia awarii (T) wg wzoru: 
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T = T1 + T2 + ON 
 
Gdzie: 

T1 – czas pomiędzy zgłoszeniem awarii przez Zamawiającego, a rozpoczęciem 
naprawy – maksymalnie 4 godziny, 

T2 – czas naprawy w zależności od średnicy rur kanalizacyjnych: 
 powyżej 500 mm – maksymalnie168 godz. 
ON – odbudowa nawierzchni maksymalnie do 48 godzin po usunięciu awarii, 

f) w trakcie usuwania awarii Gwarant winien zapewnić ciągłość w odbiorze ścieków. 
5.3. Usuniecie wad rzeczy w trybie awaryjnym przez Zamawiającego lub wyznaczony przez 

Zamawiającego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnień gwarancyjnych dla tej 
rzeczy. 

5.4. Usunięcie wad uważa się za skutecznie dokonane z chwilą podpisania przez obie strony 
Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 
 

6. Komunikacja 
 

6.1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
6.2. Komunikacja za pomocą telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie 

uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść rozmowy telefonicznej, telefaksu 
lub e-mail zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu 
roboczym, następującym po dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, wysłania 
telefaksu lub e-mail listu poleconego, potwierdzającego treść rozmowy telefonicznej, 
telefaksu lub e-mail. 

6.3. Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie z punktem 
5.2 Zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół zawierający chronologiczny zapis 
wydarzeń wraz z treścią rozmów, rozmów telefonicznych, telefaksów lub e-maili 
związanych z wezwaniem Wykonawcy do usunięcia wady. Protokół należy przesłać 
wykonawcy zgodnie z punktem 6.2. 

6.4. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji 
pisemnej, będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

6.5. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

 [adres Gwaranta, osoba do kontaktu, nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, nr 
faksu, adres e-mail] 

6.6. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

 [adres Zamawiającego, osoba do kontaktu, nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, 
nr faksu, adres e-mail] 

6.7. O zmianach danych adresowych, o których mowa w punktach 6.5 i 6.6 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. 

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



Tom II – Kontrakt, Część II.5 – Warunki ubezpieczeniowe  92 

Nazwa zamówienia: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”          
 

  

7. Postanowienia końcowe 
 

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

7.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Aktu Umowy. 
7.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
7.4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach 

oryginału, po dwa dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY: GWARANT: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią 
 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią 
 
 
 

 


