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AKT UMOWY
NAZWA ZADANIA I NUMER KONTRAKTU
ROBOTY BUDOWLANE
w ramach Inwestycji pod nazwą:

„Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża"
numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/……/13”,”
KONTRAKT NR: _____________
Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy:
Skarb Państwa - Urząd Morski w Szczecinie
z siedzibą: Plac Batorego 4
70-207 Szczecin, Polska
w imieniu i na rzecz którego działa Pan Andrzej Borowiec, na podstawie Aktu Nominacji
z dnia 02 września 2008 roku,
(zwanym dalej: „Zamawiającym”) z jednej strony
a

_______________________ z siedzibą w _________________________,
(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:
- __________________________ – ______________________,
(działającym w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik podmiotów tworzących Konsorcjum, na
podstawie pełnomocnictw z dnia ___________________________________ roku.)

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: Modernizacja i budowa
umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża, realizowane w ramach projektu nr
POIS.02.02.00-00-002/12, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach
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Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Umowa o dofinansowanie nr
POIS.02.02.00-00-002/12-00, zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz zważywszy, że wybrał
Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad,
złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Niniejszym ustala się, co następuje:
1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.
2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część
niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:
(a) niniejszy Akt Umowy (Rozdział I);
(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział III);
(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział II);
(d) Rysunki (Dokumentacja projektowa);
(e) Specyfikacja (Specyfikacje Techniczne Odbioru i Wykonania Robót);
(f) Wyceniony Przedmiar Robót;
(g) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty;
(h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu:
(h1)

Karta Gwarancyjna;

1.

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

2.

Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę,
w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy – Zatwierdzoną Kwotę
Kontraktową, która jest równa cenie ofertowej wskazanej w Ofercie za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia (włącznie z VAT):
_______________,_____ PLN (słownie: ______________________________________ ___ /100)

w tym VAT:
_______________,_____ PLN (słownie: ______________________________________ ___ /100)
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3.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalną i nieprzekraczalną cenę netto
jaką Zamawiający może zapłacić Wykonawcy oraz podatek VAT. Cena ta może zostać
zmieniona wyłącznie na podstawie odpowiednich postanowień Kontraktu.

4.

W przypadku zmiany obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
oraz podatku akcyzowym, zmianie może ulec cena odpowiednio do obowiązującej stawki
podatku.

5.

Zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze
VAT.

6.

Zmiana numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany Kontraktu.

7.

Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

8.

Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu przez ostatnią ze stron. Data złożenia
podpisu przez ostatnią ze stron stanowi datę zawarcia Kontraktu.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczęcią

Podpisano i opatrzono pieczęcią

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

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

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

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

[data i podpisy osób upoważnionych]

[data i podpisy osób upoważnionych]
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ANDRZEJ BOROWIEC
.................................................................

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

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi
literami)]

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi
literami)]
w charakterze _____________ upoważnionego
do samodzielnej reprezentacji Konsorcjum,
w skład którego wchodzą:
1.

_________________________________,

2.

_________________________________,

3.

_________________________________,

4.

_________________________________,

5.

_________________________________

[pieczęć Wykonawcy]

[pieczęć Zamawiającego]
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CZĘŚĆ II
ROZDZIAŁ II
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 (Tłumaczenie pierwszego wydania
1999), dostępne pod adresem:
SIDIR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
PL 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50 lok. 101
tel. nr (48 22) 826 16 72;
e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu składają się “Warunki Ogólne” (jak wskazano powyżej) oraz “Warunki
Szczególne”, które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. Strony
wyrażają zgodę na poddanie powstałego pomiędzy nimi stosunku prawnego wyżej opisanymi
Warunkami Ogólnymi z zastrzeżeniem zmian wynikających z Aktu Umowy i Warunków
Szczególnych.

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją Warunków Ogólnych, i
na żadanie Zamawiającego przedstawi jej kopię podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione
do podpisania Kontraktu w imieniu Wykonawcy.
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CZĘŚĆ II
Rozdział III
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe
klauzule do Warunków Ogólnych Kontraktu. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące
o ile Warunki Szczególne Kontraktu nie stanowią inaczej.
Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych Kontraktu nie jest kolejna i jest zgodna z
numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych Kontraktu.
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU
Niniejsze Warunki Szczególne uzupełniają, poprawiają jak również wprowadzają
dodatkowe klauzule do Ogólnych Warunków Kontraktu – Warunki Kontraktowe dla
Budowy
dla
robót
inżynieryjno-budowlanych
projektowanych
przez
Zamawiającego czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008
(tłumaczenie pierwszego wydania 1999) tak, aby spełniać przepisy prawa polskiego.
W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Rozdziałami i
Klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać
postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych.
Postanowienia Rozdziałów niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą
obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych.

Klauzula 1. Postanowienia Ogólne
1.1

Definicje

1.1.1

Kontrakt

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.1.

„Kontrakt” oznacza Umowę zgodnie z ustawą - prawo zamówień publicznych,
w skład której wchodzą następujące dokumenty kontraktowe: Akt Umowy,
Oferta, Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe, Warunki Szczególne i
Warunki Ogólne Kontraktu, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
Robót, Rysunki (Dokumentacja projektowa), Wyceniony przedmiar robót oraz
wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy.

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.3

„List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktowych występuje określenie List
Zatwierdzający należy je zastąpić określeniem „Akt Umowy” i wszelkie
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odniesienia do Listu Zatwierdzającego oznaczać będą w Kontrakcie Akt
Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].
Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.4

„Oferta” oznacza dokument tak zatytułowany, sporządzony według wzoru
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, podpisany i
przedłożony przez Wykonawcę.

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.5

„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i
zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokumenty te
specyfikują i opisują Roboty.

Dodaje się klauzule :
1.1.1.11 „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym
Wykonawca potwierdzi udzielnie gwarancji na warunkach opisanych w tym
dokumencie, zgodnie z Prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy
kodeks cywilny.
1.1.1.12 „Prawo Zamówień Publicznych” oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759) z
późniejszymi zmianami, wraz z aktami wykonawczymi.
1.1.1.13 „Kodeks Cywilny” oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 92 wraz z późniejszymi zmianami) dalej Kodeks
Cywilny.
1.1.1.14 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r.,
nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami (dalej Prawo Budowlane).
1.1.1.15 „Gwarancja Zapłaty” Przez gwarancję zapłaty należy rozumieć zapis art.
6491 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr
16, poz. 93, z późn. zm.).
1.1.1.16 Aneks do Umowy oznacza zmianę postanowień Umowy pomiędzy jej
Stronami w przypadkach określonych w art.144. ust. 1 PZP.
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1.1.2. Strony i osoby
1.1.2.2

„Zamawiający” – na końcu definicji dodaje się co następuje : W Prawie
Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

1.1.2.4

„Inżynier” – na końcu definicji dodaje się co następuje : Funkcja Inżyniera
obejmuje również sprawowanie nadzoru inwestorskiego w myśl zapisów Prawa
Budowlanego.

Skreśla się klauzulę 1.1.2.9 jako nie mającą zastosowania do niniejszego Kontraktu.
Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.4.1

„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwotę podaną w Akcie Umowy
należną do zapłaty za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie
wszelkich wad.

Skreśla się klauzulę 1.1.4.6 jako nie mającą zastosowania do niniejszego Kontraktu.
Skreśla się klauzulę 1.1.4.10 jako nie mającą zastosowania do niniejszego Kontraktu.
Skreśla się klauzulę 1.1.4.11 jako nie mającą zastosowania do niniejszego Kontraktu.
Dodaje się klauzule :
1.1.4.13 „Protokół konieczności” – oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera
zawierający uzasadnienie dla wykonania robót zamiennych bądź modyfikacji
wynikających z zastosowania klauzuli 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony
przez Zamawiającego. Protokół konieczności wchodzi w życie wyłącznie po
podpisaniu przez Zamawiającego. Zmiany, które mają wpływ na zmianę
wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymagają dla swej ważności
sporządzenia Aneksu do Kontraktu. Załącznikiem do Protokołu konieczności
jest Protokół z negocjacji.
1.1.4.14 „Protokół z negocjacji” – oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera,
zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót zamiennych w oparciu o
klauzulę 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiającego.
1.1.5

Roboty i Dostawy
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Dodaje się klauzule :
1.1.5.9

„Wykonanie Zastępcze” oznacza prace lub roboty wykonane przez
wykonawców na zlecenie Zamawiającego oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy,
w przypadku: (a) niewykonania lub (b) nienależytego wykonania przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu.

1.1.6

Inne definicje

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.6.2

„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na obszarze której znajduje się Teren
Budowy.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.6.5

„Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodaje się klauzule :
1.1.6.10 „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 r. 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)
oznacza
prawomocną
decyzję
1.1.6.11 „Pozwolenie
na
Użytkowanie”
administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie, której obowiązek uzyskania
został nałożony na Zamawiającego w Pozwoleniu na Budowę i z której wynikać
będzie, iż Roboty mogą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
1.1.6.12 „Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę w
na Terenie Budowy – w formie ustalonej i zatwierdzonej przez Inżyniera pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót.
1.2

Interpretacja

Niniejszy zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie klauzuli 1.2. :
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W niniejszym Kontrakcie postanowienia zawierające określenie „Koszt plus
rozsądny zysk” wymagają, aby zysk ten wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego
kosztu.
Ilekroć w niniejszym Kontrakcie jest mowa o „odpowiednim zysku”,
„umiarkowanym zysku” lub używane są podobne określenia, należy przez to
rozumieć „rozsądny zysk” określony w niniejszej klauzuli.
1.3

Przepływ informacji

W niniejszej klauzuli wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu podpunktu (a) po słowach „Załączniku do Oferty” dodaje się następujący zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być
każdorazowo, niezwłocznie potwierdzone na piśmie oddzielną korespondencją
z własnoręcznym podpisem osób działających w imieniu Zamawiającego,
Wykonawcy lub Inżyniera;
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis:
Wpisy wprowadzone do dziennika budowy zgodnie z wymogami Prawa nie są
uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.
1.5

Pierwszeństwo dokumentów

Skreśla się zdanie drugie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
oraz zastępuje następująco:
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością
opisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeżeli wystąpią będą miały
kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.
1.6

Akt Umowy

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco :
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie strony, pod
warunkiem, iż wymagane Zabezpieczenie Wykonania Kontraktu zostało
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przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania]. Akt Umowy będzie oparty na wzorze
załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.7

Cesje

Klauzulę 1.7. skreśla się i zastępuje następująco :
Wykonawca nie ma prawa pod rygorem nieważności dokonać w drodze
cesji (lub jakiejkolwiek innej) przeniesienia jakiegokolwiek ze swoich praw,
ani przenieść zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu na rzecz
jakiegokolwiek podmiotu trzeciego bez uzyskania – pod rygorem
nieważności - uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
1.8

Przechowywanie i dostarczanie dokumentów

Drugie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje się następująco:
Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i jeden egzemplarz
Rysunków, Specyfikacji i Pozwolenia na Budowę.
Na końcu akapitu drugiego dodaje się następujący tekst:
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki,
świadectwa, obliczenia i/lub inną dokumentację, jak określone zostało w
Specyfikacjach lub jak wymagane jest to przez Inżyniera. W przypadku
opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów,
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń w zakresie
dodatkowego czasu lub Kosztu.
W trzecim akapicie, po pierwszym zdaniu przed kropką dodaje się:
oraz wszelkie dokumenty wymagane do przechowywania na Terenie
Budowy przez przepisy ustawy - prawo budowlane.
W akapicie czwartym po dotychczasowej treści dodaje się treść następującą:
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacjami, Rysunkami
(Dokumentacją Projektową) oraz z SIWZ, zweryfikował ich kompletność,
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dokładność i wystarczalność dla wykonania Robót oraz potwierdza taką
kompletność, dokładność i wystarczalność dla celu jakim jest realizacja
zakresu Robót
Po akapicie czwartym dodaje się akapit piąty o następującej treści:
Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:
(a)

nie później niż 7 dni przed wydaniem Terenu Budowy Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu oświadczenia, zaświadczenia i informacje
wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

(b)

nie później niż w terminie 7 dni od rozpoczęcia realizacji robót
budowlanych, Wykonawca doręczy Inżynierowi następujące
dokumenty:
-

Projekt organizacji Robót

-

Projekt zagospodarowania terenu budowy z właściwymi
uzgodnieniami,

-

Plan Zapewnienia Jakości, obejmujący: (i) Procedury
zarządzania jakością na Placu Budowy, (ii) Struktury
organizacyjne
zarządzania
jakością,
(iii)
Instrukcje
zarządzania jakością, (iv) Procedury wykazujące, że wszyscy
Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego
Klauzulę 1.10. skreśla się i zastępuje następująco :
Wykonawca nabędzie i przeniesie na Zamawiającego na własny koszt i
ryzyko autorskie prawa majątkowe, prawa zależne i prawa pokrewne, w tym
wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich
oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tego Kontraktu na inne
osoby, do Dokumentów Wykonawcy, zwanej w dalszej części tej Klauzuli
Utworami, wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem
własności egzemplarzy tych Utworów, co nastąpi:
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a)

w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,

b)

z zastrzeżeniem dalszych zapisów klauzuli, niezwłocznie w dacie
wydania Dokumentów Wykonawcy Inżynierowi i/lub Zamawiającemu,
w zależności od przypadku,

c)

w zakresie nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania
Utworami przez Zamawiającego, w kraju i za granicą, w tym do:
• wyłącznego używania i wykorzystania Utworów we wszelkiej
działalności, w tym działalności promocyjnej, reklamowej,
informacyjnej i usługowej; Wykonawca zachowuje prawo do
używania, wykorzystywania i reprodukowania Utworu na takich
polach działalności jak konkursy, wystawy, publikacje
i prezentacje w prasie, telewizji i innych mediach, w materiałach
reklamowych wydawanych w druku i w formie elektronicznej
(folderach katalogach, broszurach, displayach, na CD-ROM,
Internecie i innych) a także w wszelkich materiałach
promocyjnych i reklamowych Wykonawcy,
• wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy Utworów
wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności
ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach
CD, DVD, kasetach magnetofonowych i kasetach video,
• publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania Utworów na
wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego
udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
• nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za
pośrednictwem satelity,
• wydawania i rozpowszechniania,
• wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet
oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,
• odtwarzania i reemitowania,
• użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy Utworów.

Do czasu przeniesienia praw autorskich w zakresie określonym powyżej,
Zamawiający ma prawo wykorzystania Utworów, w zakresie niezbędnym do
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prowadzenia procesu budowlanego oraz promocji, reklamy i informacji
związanej z Robotami na każdym z pól eksploatacji wskazanych powyżej,
wraz z prawem do dokonywania zmian zgodnie z postanowieniami
Kontraktu.
W przypadku rozwiązania Kontraktu, odstąpienia od niego lub innego
przypadku jego wygaśnięcia, a także w przypadku wydania postanowienia o
ogłoszeniu upadłości Wykonawcy albo rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy,
Wykonawca nabędzie i przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe i prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych
na podstawie tego Kontraktu na inne osoby, do Utworów, wraz z prawem
dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych
Utworów, niezwłocznie po wygaśnięciu, odstąpieniu lub rozwiązaniu
Kontraktu, ogłoszeniu upadłości lub rozpoczęciu likwidacji.
Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w
stworzeniu materiałów występować będzie w charakterze pracodawcy,
zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie
roszczenia tych osób z tego tytułu oraz do zwolnienia Zamawiającego z
jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązuje się, iż w wypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Kontraktu, w
szczególności w wypadku nieprzeniesienia na Zamawiającego praw
autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym powyżej, Zamawiający nie
będzie odpowiadać za naruszenia przepisów dotyczących ochrony
prawnoautorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek
czynności objętych przedmiotem Kontraktu, jak i w przypadku późniejszego
korzystania z projektów przez Zamawiającego. W takim wypadku
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z jakichkolwiek
roszczeń i odpowiedzialności wobec osób trzecich, zgłaszających
jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich dóbr osobistych lub
praw autorskich nabytych lub przeniesionych przez Wykonawcę w związku
z wykonaniem Kontraktu.
1.12 Poufne szczegóły
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Na końcu dodaje się zapis o treści:
Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne,
tak dalece jak mu na to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według
Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. Wykonawca nie będzie
publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów
Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek
indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
1.14 Solidarna odpowiedzialność
W klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się podpunkt (c) i nadaje mu się następujące brzmienie:
(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas wykonania Kontraktu
(włącznie z upływem Okresu Zgłaszania Wad)
Zapis zdania
poprzedniego nie dotyczy sytuacji łączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości lub likwidacji jednego/kilku z podmiotów.
Na końcu klauzuli dodaje się podpunkt (d):
(d) Lider, osoba upełnomocniona przez inne podmioty, wspólnie realizujące
Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu
własnym i pozostałych osób, do przyjmowania zapłaty od
Zamawiającego oraz do przyjmowania instrukcji i poleceń na rzecz i w
imieniu wszystkich tych osób, razem i każdej z osobna.

Klauzula 2. Zamawiający
2.1

Prawo dostępu do Terenu Budowy

Na końcu klauzuli dodaje się :
Poza Wykonawcą prawo wstępu i przebywania na Terenie Budowy będą
mieli pracownicy Zamawiającego, Inżynier Kontraktu oraz pracownicy
Inżyniera, Wykonawcy Zamawiającego i Podwykonawcy, inne niż określone
powyżej osoby upoważnione przez Zamawiającego, funkcjonariusze
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uprawnionych do takiego wstępu władz i służb państwowych oraz
samorządowych.
2.2

Zezwolenie, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu klauzuli 2.2 [Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia] po słowach „na
żądanie” dodaje się słowa „i na koszt”.
2.4

Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego

Skreśla się klauzulę 2.4
2.5

jako nie mająca zastosowania

Roszczenia Zamawiającego

Na końcu klauzuli dodaje się :
W przypadku Wykonania Zastępczego Zamawiającemu przysługuje
roszczenie przeciwko Wykonawcy o zwrot wartości Robót wykonanych
przez
wykonawców
zastępczych
na
podstawie
dokumentów
rozliczeniowych wystawionych przez takich wykonawców oraz o zwrot
wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w związku z koniecznością
Wykonania Zastępczego. Realizacja powyższego nie ogranicza praw
Zamawiającego do dochodzenia kar umownych oraz wszelkich innych
odszkodowań w wyniku niewłaściwego wykonania Kontraktu przez
Wykonawcę. W celu zaspokojenia powyższych roszczeń Zamawiający ma
prawo dokonać potrącenia z jakichkolwiek kwot należnych lub należnych
w przyszłości na rzecz Wykonawcy oraz z Zabezpieczenia Wykonania.
Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wszelkich kwot należnych
Wykonawcy oraz do potrącenia wszelkich należności, wraz z prawem ich
zaspokojenia z Zabezpieczenia Wykonania, w przypadku konieczności
zaspokojenia roszczeń Podwykonawców, o których mowa w klauzuli 4.1.4
[Odpowiedzialność Wykonawcy za roszczenia Podwykonawców].

Klauzula 3. Inżynier
3.1

Obowiązki i uprawnienia Inżyniera
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Usuwa się zdanie trzecie akapitu trzeciego oraz usuwa się czwarty akapit klauzuli i
zastępuje go następująco:
Jeżeli Inżynier wykona czynności bez wymaganej zgody Zamawiającego,
to działanie takie będzie wobec Zamawiającego niewiążące i nie wywoła
jakichkolwiek skutków prawnych.
Uzupełnia się treść klauzuli o następujące brzmienie:
Inżynier winien uzyskać każdorazowo pod rygorem nieważności, pisemną
zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z
następujących klauzul Warunków Kontraktowych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera – klauzula 3.2,
Ustalenia – klauzula 3.5,
Przedstawiciel Wykonawcy – klauzula 4.3,
Kadra Wykonawcy – klauzula 6.8,
Program – klauzula 8.3,
Przedłużenie Czasu na Ukończenie – klauzula 8.4,
Zawieszenie Robót – klauzula 8.8,
Następstwa Zawieszenia – klauzula 8.9,
Przedłużone zawieszenie – klauzula 8.11,
Przejęcie przez Zamawiającego – klauzula 10,
Świadectwo Wykonania – klauzula 11.9,
Zmiany i korekty – klauzula 13,
Plan płatności – klauzula 14.4,
Roszczenia Wykonawcy – kl. 20.1.

Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli
w opinii Inżyniera zdarzy się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia
i/lub Robót lub sąsiadujących nieruchomości może on, bez zwalniania
Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach
Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii
Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca,
pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego
takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę,
wówczas będzie miała zastosowanie klauzula 13 [Zmiany i korekty].
Przed rozpoczęciem Robót Inżynier wyznaczy asystentów, pełniących
obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego dla całości lub
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poszczególnych części Robót, a do uprawnień i obowiązków inspektora lub
inspektorów nadzoru stosuje się przepisy Prawa oraz klauzulę 3.2
[Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera].
Na wniosek Wykonawcy (złożony nie wcześniej niż na czternaście dni
przed planowaną Datą Rozpoczęcia), w terminie trzech dni, Inżynier
przekaże Wykonawcy dokumenty wskazane w punkcie b) klauzuli 8.1
[Rozpoczęcie Robót].
3.3

Polecenia Inżyniera

Wykreśla się treść klauzuli po słowach „winny być wydawane na piśmie.”
3.4

Zmiana Inżyniera

Klauzulę 3.4. skreśla się i zastępuje następująco :
Jeżeli Zamawiający ma zamiar zastąpić Inżyniera inną osobą, to
Zamawiający zawiadomi, nie mniej niż 7 dni przed planowaną datą
zastąpienia, Wykonawcę o nazwie, adresie osoby planowanej na
zastępstwo.

Klauzula 4. Wykonawca
4.1

Ogólne zobowiązania Wykonawcy

Następujący tekst dodaje się jako zdanie drugie w niniejszej klauzuli:
Wykonawca zobowiązany pozostaje do przedstawienia Inżynierowi z kopią
dla Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 42 dni
od daty podpisania Kontraktu, wszelkich zastrzeżeń i uwag do
przekazanych: Przedmiaru Robót, Rysunków (Dokumentacji projektowej),
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót i instrukcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe odczytanie i
interpretację danych zawartych we wskazanych dokumentach w terminie
opisanym w zdaniu poprzednim.

Strona 24

Projekt nr POIS.02.02.00-00-002/12 pn. „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-002/12-00.
SIWZ, CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY
ROZDZIAŁ III WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

W akapicie trzecim wykreśla się słowa: „(ii) poza tym nie będzie odpowiedzialny za
projekt ani specyfikacje” i zastępuje następująco:
(ii)

będzie odpowiedzialny za Rysunki i Specyfikacje Robót Stałych w
sposób przewidziany Kontraktem i Prawem.

Na końcu klauzuli dodaje się akapit o następującej treści:
Jeżeli Prawo lub inne względy praktyczne wymagają, aby Dokumenty
Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub
zatwierdzone przez odpowiednie organy, to weryfikacja i/lub sprawdzenie
będą przeprowadzone na koszt i ryzyko Wykonawcy, który to koszt został
uwzględniony w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, z zastrzeżeniem, iż:
a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o
zatwierdzeniu przez Inżyniera,
b) zatwierdzenie przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu.
Dodaje się następujące klauzule:
4.1.1 Wykonanie Robót
Wykonawca wykona poszczególne oraz wszystkie zobowiązania dotyczące
Robót z najwyższą starannością. Roboty wykonane przez Wykonawcę
będą w całości zgodne z Kontraktem, a poszczególne elementy Robót będą
zdatne do wykorzystania zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem
określonym w Kontrakcie.
4.1.2 Działania Wykonawcy
Wykonawca w Czasie na Ukończenie zrealizuje i ukończy Roboty włącznie
z dostarczeniem Dokumentacji Wykonawcy, a w odpowiednim Okresie
Zgłaszania Wad dla danego elementu usunie wszelkie wady. Wykonawca
zapewni całe kierownictwo, siłę roboczą, Urządzenia, Materiały, Sprzęt
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe i wszystko inne, zarówno o charakterze
tymczasowym jak i stałym, które pozostają niezbędne do realizacji,
ukończenia oraz usunięcia usterek. Wykonawca oświadcza, iż będzie
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prowadził Roboty w sposób zgodny z wszelkimi wydanymi dla nich
decyzjami administracyjnymi. W zakresie opisanym w zdaniu poprzednim
Wykonawca zobowiązuje się przejąć wszelkie zobowiązania, zabezpieczyć
i/lub zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego.
4.1.3 Działania na Terenie Budowy
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie działania
prowadzone na Terenie Budowy, wszelkie metody budowy oraz wszystkie
Roboty, niezależnie od jakiegokolwiek zatwierdzenia czy wyrażenia zgody
przez Inżyniera.
4.1.4 Odpowiedzialność Wykonawcy za roszczenia Podwykonawców
Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku zgłoszenia przez
Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wobec Zamawiającego
roszczeń związanych z zapłatą wynagrodzenia za realizację jakiegokolwiek
z elementów wchodzącego w skład Kontraktu, zwolni Zamawiającego w
tym zakresie z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie ewentualne szkody
i straty poniesione przez Zamawiającego w związku ze zgłoszonymi
roszczeniami. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z
Podwykonawców
lub
dalszych
Podwykonawców
przeciwko
Zamawiającemu, Wykonawca - na żądanie Zamawiającego - weźmie na
swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony
Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający będzie zmuszony dokonać
zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
wyrówna również wszelkie inne straty poniesione przez Zamawiającego, w
tym zwróci koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego oraz
uzasadnione koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego. W
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
wskazanego w zdaniu pierwszym powyżej, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną określoną w Załączniku do Oferty, a
Zamawiający jest
uprawniony do dochodzenia
odszkodowania
przenoszącego wartość kary umownej .
4.1.5

Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy
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Niezależnie od innych obowiązków wynikających z Kontraktu, Wykonawca
zobowiązany jest do przestrzegania i realizowania wszelkich wytycznych
Inżyniera wynikających lub mających związek z Umową o dofinansowanie.
Wykonawca oświadcza, że znane mu są średnioroczne okresy
występowania warunków atmosferycznych i hydrologicznych w miejscu
wykonywania umowy, które mogą wpłynąć na powstanie przerw w jej
realizacji.
Wykonawca oświadcza, że są mu znane okresowe utrudnienia w ruchu
drogowym oraz utrudnienia w realizacji robót spowodowane zwiększonym
zaludnieniem wynikającym z wypoczynkowego charakteru regionu.
Wykonawca oświadcza, że Czas na Ukończenie jest wystarczający
niezależnie od wystąpienia możliwych do przewidzenia przeszkód, o
których mowa powyżej.
Okoliczności opisane w zdaniach poprzednich nie uprawniają Wykonawcy
do przedłużenia Czasu na Ukończenie, zmiany Okresowej Ilości Wykonania
oraz nie stanowią podstawy roszczenia o Koszt lub jakiegokolwiek innego
roszczenia, zgłaszanego wobec Zamawiającego.

4.2

Zabezpieczenie Wykonania

Klauzulę 4.2. skreśla się i zastępuje następująco :
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania
najpóźniej w dniu zawarcia Kontraktu. Zabezpieczenie będzie wniesione w
formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wysokość tego Zabezpieczenia, z uwzględnieniem kwoty pozostawionej na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, winna być taka jak
określono w Załączniku w Akcie Umowy.
Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wystawione, w formie poręczenia
lub gwarancji to powinno zawierać: (i) oświadczenie poręczyciela lub
gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu
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Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej
zabezpieczenie wykonania, wymienioną w Klauzuli 4.2 Warunków
Ogólnych bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od
Zamawiającego; (ii) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub
inna modyfikacja warunków Kontraktu lub Robót, które mogą zostać
przeprowadzone na podstawie tego Kontraktu lub w jakichkolwiek
dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone między
Zamawiającym, a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji, (iii) oświadczenie, że
poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie
uzupełnieniu czy modyfikacji.
Zabezpieczenie wchodzi w życie i obowiązuje od dnia zawarcia Kontraktu i
będzie w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Po
wystawieniu Świadectwa Przejęcia zgodnie z Rozdziałem 10 [Przejęcie
przez Zamawiającego], Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wartości
Zabezpieczenia Wykonania, pozostałe 30 % wartości Zabezpieczenia
zostanie zwrócone Wykonawcy po upływie okresu rękojmi za wady.
Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużania okresu obowiązywania
Zabezpieczenia, jeżeli nie ukończy Robót w Czasie na Ukończenie lub nie
zaspokoi roszczeń z tytułu rękojmi za wady w okresie rękojmi za wady..
Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności
wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach
poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji
kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej
wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty
na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu
niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu
Zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj
uchybienia, w stosunku do którego żądanie ma zostać wniesione a
mianowicie:
(a)

nieprzedłużenie przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia, tak jak
to opisano poprzednio,
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(b)

niezapłacenie Zamawiającemu kwoty należnej jaka została
uzgodniona przez Wykonawcę lub określona według rozdziału 2.5
[Roszczenia Zamawiającego] lub Rozdziału 20 [Roszczenia, Spory i
Arbitraż] w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty,

(c)

nienaprawienie przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 42
powiadomienia
dni
od
otrzymania
od
Zamawiającego
wymagającego, aby to uchybienie było naprawione, lub

(d)

zaistnienie okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do
odstąpienia
według
klauzuli
15.2
[Odstąpienie
przez
Zamawiającego], niezależnie od tego czy powiadomienie o
odstąpieniu było dane.

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest
zdolna do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do
Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił nową gwarancję na
tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi
nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu. Przed
zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie
Zabezpieczenia. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić
będzie nie mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu.
4.3

Przedstawiciel Wykonawcy

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie:
Wykonawca zapewni udział Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich
naradach
koordynacyjnych
zwoływanych
przez
Inżyniera
lub
Zamawiającego.
Na końcu klauzuli 4.3 dodaje się następującą treść:
Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim.
Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca,
Wykonawca
zapewni
przez
cały
czas
pracy
odpowiednio
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wykwalifikowanego tłumacza żywego słowa, dysponującego zarówno
wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną.
4.4

Podwykonawcy

W klauzuli punkty (a), (b) i (d) otrzymują brzmienie:
a)

Nie będzie się wymagało, aby Wykonawca uzyskiwał zgodę na
dostawców
Materiałów
lub
na
powierzenie
wykonania
Podwykonawcom części zamówienia wskazanym w Ofercie.

b)

Powierzenie jakiegokolwiek zakresu prac Podwykonawcy w zakresie
innym niż wskazany w Ofercie, lub wcześniej zatwierdzony przez
Zamawiającego, musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie
i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje
bądź nie, taką zmianę według własnego uznania. Wykonawca nie
ma prawa podzlecić jakiejkolwiek części robót bez uzyskania od
Zamawiającego, uprzedniej zgody na piśmie.

c)

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, poprzez Inżyniera, projekt
umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej
wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. Inżynier w
terminie 7 dni przekaże wniosek wraz z opinią do Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, w
terminie 14 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę Inżynierowi,
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Na końcu klauzuli dodaje się nowe punkty (e), (f) i (g) w brzmieniu:
d)

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Rozliczeniem
Miesięcznym i fakturą za wykonane roboty pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy o braku wymagalnych zobowiązań wobec niego lub
oświadczenia
Podwykonawcy
o
wystawionych
fakturach
niewymagalnych.

e)

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w
akapicie poprzedzającym, Zamawiający zatrzyma płatność
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należności Wykonawcy oraz bieg terminu
Wykonawcy do czasu otrzymania potwierdzenia.

4.6

płatności

faktury

f)

Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie robót i zawieranie umów
Podwykonawców z kolejnymi Podwykonawcami.

g)

W zawartych umowach o podzlecenie z Podwykonawcą
zaakceptowanym przez Zamawiającego, powinien znajdować się
m.in. zapis o przyjęciu, bez zastrzeżeń, Warunków Kontraktowych
dla Budowę dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiającego – 4. wydanie angielsko – polskie 2008 razem
z niniejszymi Warunkami Szczególnymi Kontraktu. Plan Zapewnienia
Jakości Podwykonawcy będzie spójny z PZJ Wykonawcy.

Współpraca

Skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu.
4.7

Wytyczenie

Skreśla się trzeci i czwarty akapit
Na końcu klauzuli dodaje się następująca treść :.
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę Robót zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
Po ukończeniu robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu
powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach
technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz dokona aktualizacji map
zasadniczych w obowiązującym w tym zakresie trybie.
4.8

Procedury bezpieczeństwa

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się zapis:
dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie
później niż w terminie 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia, a także
modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami Prawa,
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oraz uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia,
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli jako podpunkt (f):
(f)

4.9

Jeżeli okaże się konieczny, Wykonawca odpowiada za opracowanie
oraz zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń, ponosi związane z
tym koszty i odpowiada za realizację tego projektu.

Zapewnienie jakości

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:
W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:
a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;
b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;
c) ewidencję podręczników
wykorzystane;

zarządzania

jakością,

jakie

będą

d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają
wymogi co do zarządzania jakością.
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego Planu
zapewnienia jakości.
4.10 Dane o terenie Budowy
Na końcu klauzuli dodaje się zdanie :
Wykonawca oświadcza, że znane mu są :
a) średnioroczne okresy występowania warunków atmosferycznych i
hydrologicznych w miejscu wykonywania umowy, które mogą
wpłynąć na powstanie przerw w jej realizacji.
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b) okresowe utrudnienia w ruchu drogowym oraz utrudnienia w
zaludnieniem
realizacji
robót
spowodowane
zwiększonym
wynikającym z wypoczynkowego charakteru regionu.
4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na końcu klauzuli 4.11 dodaje się zdanie :
Poprzez zawarcie niniejszego Kontraktu, Wykonawca potwierdza, że
upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, która pokrywa koszty realizacji wszystkich jego zobowiązań
wynikających z Kontraktu (w tym tych, które dotyczą dostaw Materiałów,
Urządzeń lub usług).
4.18 Ochrona Środowiska
Na końcu klauzuli 4.18 dodaje się zdanie :
Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód
gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, biorąc pod uwagę
wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia w
uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały
uszkodzone.
4.19 Elektryczność, woda i gaz
Wykonawca będzie Podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne
ustalenia, dotyczące poboru i dystrybucji wody i energii elektrycznej do
wszystkich miejsc, w których są one niezbędne do wykonywania czynności
objętych Kontraktem. Dla tego celu winien on zapewnić i użyć wszystkich
niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót Tymczasowych, Środków
Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do
dostarczania i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót.
4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie
Skreśla się klauzulę 4.20 jako nie mającą zastosowania.
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4.21 Raporty o postępie
Klauzulę 4.2. skreśla się i zastępuje następująco :
Miesięczne Raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę
według wzoru zatwierdzonego przez Inżyniera oraz będą sporządzane i
przedkładane Inżynierowi w 4 egzemplarzach uzgodnionych z Inżynierem
oraz w formie elektronicznej, w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca.
Raporty będą sporządzane aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy
wszystkie roboty, o których wiadomo, że były zaległe w dniu ukończenia
ustalonym w Świadectwie Przejęcia dla Robót.
Każdy raport będzie zawierał:
a) tabele i szczegółowe opisy postępu, 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;
b) szczegóły opisane w klauzuli 6.10 [Zapisy o Personelu i Sprzęcie
Wykonawcy];
c) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa
Materiałów;
d) listę powiadomień, wysłanych na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiającego] oraz na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy],
e) statystyki bezpieczeństwa, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych
wydarzeń oraz działań odnoszących się do aspektów
środowiskowych i kontaktów publicznych;
f) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami
wszystkich wydarzeń lub okoliczności które mogłyby zagrażać
ukończeniu zgodnie z Kontraktem, oraz kroki podjęte lub zamierzone
dla pokonania opóźnień;
g) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami zmienionej
klauzuli 14.4 [Plan Płatności] w odstępach miesięcznych;
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h) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie
Programu, o którym mowa w klauzuli 8.3 i Wykazu Płatności, o
którym mowa w klauzuli 14.4;
i) fotografie szczegółowo dokumentujące postęp robót z opisem, datą
wykonania, oraz mapkę ze wskazaniem lokalizacji wykonanych
poszczególnych zdjęć.
Harmonogram powinien być wykonany oddzielnie dla każdego obiektu i
instalacji Robót oraz zbiorczy dla całego Kontraktu. Harmonogram powinien
obejmować okres zrealizowany oraz prognozę z rozbiciem na miesiące do
końca realizacji Kontraktu.
Harmonogram będzie aktualizowany na polecenie Inżyniera, nie częściej
niż co miesiąc.
Pierwszy Raport Miesięczny będzie zawierał szczegółowy wykaz uwag i
ewentualnych braków w Specyfikacjach technicznych, dokumentacji
projektowej i Przedmiarze Robót.
Raporty będą podlegały zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Brak zatwierdzenia Miesięcznego Raportu o postępie Robót może stanowić
dla Inżyniera podstawę odmowy wystawienia Przejściowego Świadectwa
Płatności.
Dodaje się następujące klauzule
4.26 Zachowanie czystości przez Wykonawcę na Terenie Budowy
W czasie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren
Budowy w czystości i porządku, będzie przechowywał Urządzenia,
Materiały i Sprzęt Wykonawcy, i wszystkie nadwyżki Materiałów i Urządzeń
oraz będzie w miarę nagromadzenia usuwał i wywoził z Terenu Budowy
wszelkie niepotrzebne śmieci, odpady lub Roboty Tymczasowe. Jeśli
będzie to wymagane przez Inżyniera, Wykonawca uprzątnie i usunie z
Terenu Budowy śmieci lub odpady.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona zobowiązań wskazanych w
niniejszej klauzuli, po otrzymaniu dwukrotnego wezwania od Inżyniera,
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Zamawiający upoważniony jest do zastosowania procedury Wykonania
Zastępczego.
4.28 Istniejące instalacje
Wykonawca przed rozpoczęciem Robót ustali lokalizację wszelkich
instalacji na Terenie Budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie oraz za
wszelkie uszkodzenia instalacji. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie
powstałe uszkodzenia na własny koszt i ryzyko, a także jeżeli okaże się
konieczne przeprowadzi prace wskazane przez Inżyniera.
Wykonawca zobowiązany pozostaje do uzyskania wszelkich zgód,
zezwoleń władz i/lub innych podmiotów wymaganych do niezbędnego
zabezpieczenia, zdemontowania instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania instalacji, każdorazowo w
uzgodnieniu z Inżynierem.

Klauzula 5.

Wyznaczeni Podwykonawcy

Skreśla się klauzulę 5 jako nie mającą zastosowania

Klauzula 6.
6.4

Kadra i Robotnicy

Prawo pracy

Na końcu klauzuli 6.4 dodaje się zdanie :
Wykonawca będzie terminowo wypłacał wynagrodzenie zatrudnionym
pracownikom oraz opłacał terminowo wszelkie daniny publiczne (podatki
oraz składki na ubezpieczenie społeczne) wynikające z wypłaconego
wynagrodzenia.
6.8

Kadra Wykonawcy

Na końcu klauzuli 6.8 dodaje się zdanie :
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Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające
uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczególnych branż.
6.9

Personel Wykonawcy

Na końcu klauzuli 6.9 dodaje się zdanie :
Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni
żadnego z członków tego Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera i
Zamawiającego.
Dodaje się klauzulę o następującej treści:
6.12 Zagraniczny personel kierowniczy i siła robocza
Wykonawca może zatrudniać zagraniczny personel, który jest niezbędny do
wykonania Robót. Wykonawca musi zapewnić temu personelowi
odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia na pracę i uprawnienia wymagane
przez Prawo Kraju. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót
zagranicznej siły roboczej do miejsc, w którym zostali zwerbowani lub do
miejsc ich stałego pobytu.

Klauzula 7.

Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo

7.2 Próbki
Do ostatniego zdania dodaje się następującą treść:
oraz dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881 z późn. zm.).

7.6 Prace zabezpieczające i naprawcze
Skreśla się ostatni akapit klauzuli 7.6 rozpoczynający się od słów „Jeżeli Wykonawca …”
i wstawia następującą treść:
Jeżeli

Wykonawca

nie

zastosuje

Strona 37

się

do

takiego

polecenia,

po

Projekt nr POIS.02.02.00-00-002/12 pn. „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-002/12-00.
SIWZ, CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY
ROZDZIAŁ III WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od
umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła
innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Jeżeli Roboty mają
wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu
odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić
naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. Gdy wady usunąć się nie
dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć
w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady
są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy
Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

7.7 Prawo własności do urządzeń i materiałów
Na końcu klauzuli 7.7 dodaje się następującą treść:
Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi
na Zamawiającego z dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia. Do tego
czasu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania i ubezpieczenia tych
elementów Robót. Wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i
ubezpieczeniem elementów Robót, o których mowa w niniejszej klauzuli
ponosi Wykonawca.
Dodaje się Klauzulę 7.9 w brzmieniu:
7.9 Materiały z rozbiórki
Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do
likwidacji przed lub w czasie budowy muszą być utylizowane na koszt
Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją
powykonawczą oraz na każde wezwanie Inżyniera dowody potwierdzające
należytą utylizację materiałów z rozbiórki.
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót, wymagające
wywozu np. gruz, urobek ziemny, papę, itp., będą stanowiły własność

Strona 38

Projekt nr POIS.02.02.00-00-002/12 pn. „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-002/12-00.
SIWZ, CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY
ROZDZIAŁ III WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Wykonawcy oraz zostaną usunięte na jego koszt. Wykonawca jest
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Wykonawca
w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności
poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on
niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować
Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
wydania Świadectwa Przejęcia.

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczęcie Robót
Klauzulę 8.1. skreśla się i zastępuje następująco :
Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie
mniej niż 7 - dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni
po dacie wejścia Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie
Robót zgodnie z Rysunkami (Dokumentacją Projektową), Specyfikacjami
technicznymi oraz Programem i będzie je wykonywał z należytym
pośpiechem i bez opóźnień. W terminie, co najmniej 5 dni przed planowaną
Datą Rozpoczęcia, Wykonawca, działając na podstawie pisemnego
upoważnienia Zamawiającego, w zgodzie z artykułem 41 polskiego Prawa
budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę
o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych.
Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:
a) oświadczenie
kierownika
budowy
(robót),
stwierdzające
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie
obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego wraz z kopią odpowiednich uprawnień budowlanych;
b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające
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przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z kopią
odpowiednich uprawnień budowlanych;
c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia.
Również w terminie, co najmniej 4 dni poprzedzających planowaną Datę
Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i Inżynierowi listę
wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania, ukończenia
i użytkowania Robót na podstawie Programu przedkładanego zgodnie z
klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami
urządzeń użytku publicznego, Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi
harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o
udzielenie pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych na wykonanie
różnych części Robót i ich użytkowanie. Razem z takim harmonogramem
Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji
Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć,
zawierającą ich charakterystykę.
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu to nie
pozostaje uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie. 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 Rozpoczęcie Robót
Na początku Klauzuli 8.2. dodaje się następujące zdanie :
Czas na Ukończenie podany jest w Załączniku do Oferty.
8.3 Program
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje
następująco : :
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie
uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej 5 dni przed Datą Rozpoczęcia
określona w Klauzuli 8.1. Wykonawca winien przechowywać na terenie
Budowy kopie Programu kopię programu sporządzoną w formie wykresu
ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do
wykonania Kontraktu.
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli
zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako część każdego
Raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o
postępie].
8.7 Kary za zwłokę
Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:
W przypadku, gdy kary umowne za opóźnienie nie pokryją szkody,
Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych
wynikających z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego
10.1 Przejęcie Robót
Na końcu klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:
Przejęcie Robót będzie odbywało się przy udziale Zamawiającego. Roboty
objęte wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia podlegają procedurze
odbioru zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach
Specyfikacji Technicznej. Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa
Przejęcia, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami
Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać
wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego
pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane) obiektów od
właściwych władz lokalnych. Świadectwo Przejęcia zostanie wystawione po
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady
11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania Wad
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Usuwa się dwa pierwsze zdania klauzuli i w ich miejsce wstawia nową treść:
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych
przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w
powiadomieniu Zamawiającego, o którym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1
[Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad], to Wykonawca z
uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci
Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem
na zasadach określonych w klauzuli 8.7 [Kary za zwłokę] i w sumach
podanych w Załączniku do Oferty.
Dodaje się klauzulę 11.12 w brzmieniu :
11.12 Rękojmia za Wady i Gwarancja Jakości
Roboty objęte są Rękojmią za Wady i Gwarancją Jakości. Okres Rękojmi
za Wady i Gwarancji Jakości wynosi trzy lata i rozpoczyna się z dniem
wydania Świadectwa Przejęcia. Z tytułu Rękojmi za Wady Zamawiającemu
przysługują uprawnienia opisane w przepisach Kodeksu Cywilnego z
zastrzeżeniem, że Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o Wadzie w
ciągu miesiąca od jej wykrycia.
Inżynier w okresie Rękojmi za Wady będzie organizował przeglądy z
udziałem Zamawiającego i Wykonawcy. Istnienie Wady Strony potwierdzą
protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia Wady. W razie braku
osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia Wady w czasie
ustalonym zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia], od jej zgłoszenia Wykonawcy
– Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin
usunięcia wady lub sam usunie taką Wadę na jego koszt.
Wady ujawnione w okresie objętym Rękojmią za Wady będą usuwane
przez Wykonawcę na jego koszt.
Zasady i warunki Gwarancji Jakości określone zostały w Karcie
Gwarancyjnej stanowiącej część Kontraktu.

Klauzula 12 Obmiary i wycena
12.1. Obowiązkowe obmiary Robót
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Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z Prawem, będzie prowadził i przechowywał Książkę
Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na
podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez
Wykonawcę wspólnie z Inżynierem zgodnie z kolejnością wykonywania
Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i
rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki
obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po
ich dokonaniu.
Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona
i zatwierdzona przez Inżyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
12.2 Metody Obmiaru
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:
(b)

obmiary mają być wykonywane w ilościach netto każdej pozycji
Robót Stałych z uwzględnieniem (jeżeli są) szczegółowych metod i
zasad obmiarów zawartych w Specyfikacjach i Przedmiarze Robót.
W przypadku, gdy ilości wynikające z obmiaru danej pozycji Robót
Stałych wyczerpują ilości wskazane dla tej pozycji w Przedmiarze
Robót,
Wykonawca
zobowiązany
jest
w
terminie
i w sposób wskazany przez Inżyniera - złożyć Inżynierowi
szczegółowe wyjaśnienia, celem uzasadnienia przyczyn zwiększonej
ilości w stosunku do ilości wskazanej w Przedmiarze Robót.

12.3 Wycena
Klauzulę 12.3. skreśla się i zastępuje następująco :
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter stały i nie podlega
późniejszym zmianom, za wyjątkiem przypadków gdy:
a) Inżynier zleci Wykonawcy wykonanie robót zamiennych i/lub
uzupełniających, których wykonanie nie może jednak spowodować
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podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
b) Inżynier zleci wykonanie robót pozostających następstwem
okoliczności opisanych w klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania
Wykonawcy] w zakresie sprawdzenia Rysunków, Specyfikacji
i instrukcji,
c) Wykonawca nie wykona Robót w jakiejkolwiek części lub nie
dostarczy Materiałów i Urządzeń niezależnie od przyczyny,
Zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, w powyższych przypadkach
zostaną dokonane przy zastosowaniu cen jednostkowych wskazanych dla
danego elementu w Przedmiarze Robót, a w przypadku, gdy cena
jednostkowa dla danego elementu Robót nie będzie wskazana, ustalenie
zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej nastąpi na podstawie
normatywów określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) przy
użyciu średnich, dla rejonu Zachodniopomorskiego cen materiałów,
urządzeń, pracy sprzętu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej
oraz innych wskaźników cenotwórczych, określonych w informacjach –
„SEKOCENOBUD”, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno –
Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. W przypadku braku tych
cen w informacjach „SEKONCENBUD”, będą kolejno stosowane średnie
ceny zawarte w informacjach – „INTERCENBUD”, „ORGBUD”.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z
Wykonawcą w celu ustalenia stawek, jakie zostaną przyjęte dla wyceny w
przypadku gdy cena jednostkowa dla danego elementu nie jest wskazana w
Przedmiarze Robót.
Jeżeli z Kontraktu wynikać będzie, że pewne elementy Robót wymagać
będą uzgodnienia lub ustalenia ceny, wtedy Inżynier winien postępować
zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] i dokonać wyceny tych elementów
stosując pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z klauzulami 12.1
[Obowiązkowe obmiary Robót] i 12.2 [Metody obmiaru] oraz odpowiednie
stawki lub ceny dla danego elementu.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmian
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Dodaje się na końcu klauzuli 13.1 zapis o treści następującej:
Zmiany będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem
okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili
zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez
którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą
wywoływać ten skutek, iż (i) Umowa nie może być wykonana wedle
pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą
Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo
też (ii) wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej
Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do:
• wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności
przepisów podatkowych i z zakresu ochrony środowiska,
• działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany
urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania
Przedmiotu Umowy,
• działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej
zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie Projektu (w
szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w
zakresie realizacji Projektu),
• gwałtownej dekoniunktury,
ponadpaństwowej,

kryzysów

finansowych

w

skali

• powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,
• konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych
i zamiennych na realizację Przedmiotu Umowy,
• klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz Siły Wyższej,
• nieprzewidywalnymi warunkami gruntowymi (w tym w szczególności
kolizjami z sieciami i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach
zasobu
geodezyjno
–
zasadniczych
z
państwowego
kartograficznego, warunkami geologicznymi nieopisanymi w
dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo
dochowania należytej staranności).
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W sytuacjach opisanych w akapicie poprzednim Strony, mając na uwadze
poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania
Robót, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na
dotychczasowe prawa i obowiązki.
Niezależnie od poprzednich akapitów Strony dopuszczają możliwość :
(i)
zmian redakcyjnych Kontraktu oraz
(ii)

zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z
mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze
Stron,
(iii)
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak
również
(iv)
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Robót, w
szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt
ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub
użytkowanie Robót bądź zwiększających użyteczność Robót.
W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Kontraktu stosowne zmiany
weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź
wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo
też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości
Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym
zamiarem wykonania Robót, określą zmiany korzystne z punktu widzenia
realizacji Robót.
Wszelkie zmiany wprowadzane do Kontraktu dokonywane będą z
poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym
w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą
ustawą.
13.2 Analiza wartości
W klauzuli 13.2 usuwa się treść rozpoczynając od punktu (c) aż do końca i zastępuje ją
następująco:
(c)

Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartości kontraktowej
dla tej części robót Inżynier będzie postępował zgodnie z
klauzulą 3.5 [Określenia].
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W klauzuli usuwa się ostatni akapit.
13.4 Zapłata w walutach Kontraktu
Klauzula utrzymuje brzmienie
Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty.
13.5 Kwoty Tymczasowe
Skreśla się klauzulę 13.5 jako niemającą zastosowania.
13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne
Klauzula 13.7 otrzymuje brzmienie:
W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki
podatku od towarów i usług, VAT, określonej w ofercie Wykonawcy, zmiana
ta zostanie wprowadzona aneksem do Kontraktu.
13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu
Skreśla się Klauzulę 13.8, jako niemającą zastosowania

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata
14.1 Cena Kontraktowa
Skreśla się punkt (a) i zastępuje następująco:
(a)

Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona
Kwota Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtowe wynagrodzenie
Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632
Kodeksu cywilnego).

Skreśla się punkt (d) i zastępuje następująco:
(d)

W sytuacji, gdy zakres przedmiotowy Projektu ulegnie zmniejszeniu,
w szczególności na skutek odstąpienia od realizacji jakiegokolwiek
zakresu Robót opisanych Kontraktem w związku z zaistnieniem
okoliczności, których wystąpienia Zamawiający nie przewidywał w
chwili zawierania Kontraktu, Zamawiającemu przysługuje prawo do
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do
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zmniejszenia wartości Robót objętych Kontraktem. W takim
przypadku Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do
Zmawiającego z tytułu utraconego przychodu, zysku lub innych
korzyści jakie mógł odnieść realizując pełen zakres Robót opisanych
Kontraktem.
14.2 Zaliczka
Klauzula otrzymuje brzmienie :
Zaliczka nie będzie udzielana.
14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności
Na początku klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść
Rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania
Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszącymi.
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca
wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.
Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności
zgodnie z planem płatności, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu
Rozliczenia (według zapisów niniejszej klauzuli). O kolejne
Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występował
zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.
Na końcu klauzuli 14.3 dodaje się następujące postanowienie:
Każde Rozliczenie winno zawierać oświadczenie Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców, że wszystkie należne płatności
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców za Roboty zostały
zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich
płatności.
14.5 Urządzenia i materiały przeznaczone do Robót
Skreśla się klauzulę 14.5 jako nie mającą zastosowania.
14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności
Na końcu klauzuli dodaje się zdanie:
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Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca dostarczy
Inżynierowi rozliczenie, o którym mowa w klauzuli 14.3, pokazujące
kwoty, które Wykonawca uważa za należne oraz wykonanie
rzeczowe Robót. Rozliczenie podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i
jest podstawą do wystawienia faktury. Każde rozliczenie przejściowe
winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz oświadczenia
Podwykonawców, ze wszystkie należne faktury Podwykonawców,
których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem
częściowym, zostały zapłacone. Wartość ostatniego Przejściowego
Świadectwa Płatności nie może być mniejsza niż 5% wartości
Umowy. Inżynier potwierdzi tę wartość do wypłaty wraz z wydaniem
Świadectwa Przejęcia.
14.7 Zapłata
Skreśla się Klauzulę 14.7 i zastępuje następująco :
Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
a) kwotę poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie
Płatności najpóźniej w terminie podanym w Załączniku do
Oferty, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury
zgodnej z tym świadectwem,
b) kwotę poświadczoną w Ostatecznym Świadectwie Płatności
najpóźniej
w terminie podanym w Załączniku do Oferty, licząc od daty
przyjęcia przez Zamawiającego faktury zgodnej z tym
świadectwem,
Wypłata kwot należnych Wykonawcy winna być dokonana na konto
bankowe wskazane przez Wykonawcę i walucie podanej w
Załączniku do Oferty.
Zamawiający może dokonać potrącenia z faktury Wykonawcy kwot
należnych Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się pisemnie do
Zamawiającego (z kopią dla Inżyniera) o dokonanie bezpośredniej
zapłaty na podstawie Warunku 4.4, a Wykonawca nie dostarczy
dostatecznych dowodów na to, że odmowa zapłaty była
wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu, oraz że
Podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w
odpowiednim czasie i trybie.
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego kwotą poświadczoną w Przejściowym Świadectwie
Płatności.
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14.8 Opóźniona Zapłata
Klauzula otrzymuje brzmienie:
Za zwłokę w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej
Skreśla się klauzulę jako niemającą zastosowania.
14.10 Rozliczenie Końcowe
W pierwszym akapicie zmienia się zapis „84 dni” na zapis „21 dni”.
Na końcu klauzuli dodaje się zapis w brzmieniu:
Kary i odszkodowania należne na podstawie Kontraktu bądź Prawa
Kraju będą potracone z należności zawartej w Końcowym
Świadectwie Płatności, jeżeli wcześniej nie dokonano ich potrącenia.
14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności
W pierwszym akapicie zmienia się zapis „56 dni” na zapis „30 dni”.
Na końcu klauzuli dodaje się następującą treść:
W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu
zapłaty Podwykonawcom bezpośrednio przez Zamawiającego na
mocy klauzuli 4.4. (d).

14.12 Zwolnienie z zobowiązań
Na końcu klauzuli 14.12 dodaje się następującą treść:
Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne
Zwolnienia ze Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców,
potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone Roboty
zostały zapłacone.

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

Strona 50

Projekt nr POIS.02.02.00-00-002/12 pn. „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-002/12-00.
SIWZ, CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY
ROZDZIAŁ III WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego
Skreśla się punkt (b) i zastępuje następującym:
(b)

(i)

opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Robót
tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je
ukończyć w czasie umówionym,

(ii)

porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje
swój zamiar niekontynuowania wykonywania swoich
zobowiązań według Kontraktu

Skreśla się punkt (d) i zastępuje następującym:
(d)

(i)

podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego
części bez zgody Zamawiającego, lub/i dopuszcza do
wykonywania Robót bez zgody Zamawiającego, przez
podmiot inny niż wskazany w Ofercie,

(ii)

zatrudnia bez zgody Zamawiającego, personel inny niż
wskazany w Ofercie.

Skreśla się punkt (e) i zastępuje następującym:
(e)

Wykonawca lub którykolwiek z jego wierzycieli, zgłasza
wniosek do właściwego sądu, o ogłoszenie upadłości, ale
przed wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu
upadłości, lub Wykonawca przejdzie w stan likwidacji, lub ma
miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według mających
zastosowanie Praw) ma podobny skutek do któregokolwiek z
wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń, lub

Na końcu klauzuli dodaje się treść:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości
podanej w Załączniku do Oferty”.
15.5 Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu
Skreśla się zdanie pierwsze i zastępuje następującym:
Zgodnie z art. 145 PZP, w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

Strona 51

Projekt nr POIS.02.02.00-00-002/12 pn. „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-002/12-00.
SIWZ, CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY
ROZDZIAŁ III WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części Umowy.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót
W klauzuli 16.1 wyrażenie „21 dni naprzód” zastępuje się wyrażeniem „30 dni naprzód”.
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak
szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujące słowa:
”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.”
W akapicie czwartym punkt (b) otrzymuje brzmienie:
(b)
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli
3.5.
16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę
W punkcie (d) do istniejącej treści, po przecinku dopisuje się:
„a w szczególności jeżeli brak współdziałania Zamawiającego,
koniecznego do zrealizowania Kontraktu i bezskutecznie upłynął
rozsądny termin zaproponowany przez Wykonawcę w celu
nakłonienia Zamawiającego do takiego współdziałania”,
Akapit 2 otrzymuje brzmienie:
W każdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca może
odstąpić od Kontraktu z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia umowy Zamawiającemu.
16.4 Zapłata po Rozwiązaniu
Skreśla się punkt (c) i zastępuje następującym:
(c)
zapłaci Wykonawcy z tytułu utraty zysku lub innej straty lub
szkody poniesionej przez Wykonawcę w następstwie tego
odstąpienia odpowiednią kwotę, jednak nie wyższą niż 2,5 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
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18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń
Klauzula otrzymuje brzmienie:
Bez ograniczania swoich zobowiązań, odpowiedzialności i
obowiązków wynikających z Kontraktu, Wykonawca na własny koszt
zawrze i utrzyma w mocy oraz przedłoży w terminach, o których
mowa w niniejszej klauzuli, polisy ubezpieczeniowe wraz ze
wszystkimi załącznikami i aneksami zgodnie z wymogami
określonymi w Akcie oraz przedstawi dowody ich zawarcia i
ważności. Najpóźniej jednak na 7 dni roboczych przed wygaśnięciem
danej umowy ubezpieczenia lub płatności składki lub raty z danej
umowy ubezpieczenia, Wykonawca przedstawi dowody zawarcia lub
przedłużenia oraz ważności jak również dokonania płatności składki
lub raty polis ubezpieczeniowych zgodnie z wymogami określonymi
w Akcie Umowy.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności (od roszczeń osób trzecich) oraz ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej zawodowej inżyniera budowlanego
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w dniu zawarcia
Kontraktu. Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CAR) Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić wraz ze zgłoszeniem gotowości
przejęcia Terenu Budowy, o którym mowa w Klauzuli 2.1. Warunków
Szczególnych Kontraktu.
Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia
przez cały okres realizacji Robót, w tym dowody opłacania składek.
Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie
należnych składek, może stanowić, dla Zamawiającego według
własnego wyboru i bez utraty innych praw, i środków zaradczych,
podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy bądź ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt. Koszty
ubezpieczenia Wykonawcy Zamawiający będzie uprawniony potrącić
z Ceny Kontraktowej albo zaspokoić się Zabezpieczenia Wykonania.
Wykonawca będzie z należną starannością stosować się oraz
zapewni stosowanie się swoich Podwykonawców do warunków polis
ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami Rozdziału
18 oraz wszystkich uzasadnionych wymogów Ubezpieczycieli
związanych z zaspokojeniem roszczeń, odzyskaniem strat i
zapobieganiem szkód oraz wypadków oraz poniesie na własny koszt
konsekwencje niezastosowania się do powyższego.
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Wykonawca lub podwykonawca poniesie koszty wszelkich potrąceń
(nadwyżek), 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 lub
Zamawiającego.

Klauzula 19 Siła wyższa
19.1 Definicja Siły Wyższej
Dodaje się podpunkt (vi) w brzmieniu :
(vi)
sztorm o sile powyżej 10 B z kierunków północnych tj. od
północno-wschodniego do północno zachodniego”
Dodaje się na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli następujące brzmienie:
W celu uniknięcia wątpliwości, Siła Wyższa nie obejmuje żadnych
akcji strajkowych ani stanu finansowego personelu Wykonawcy ani
jego Podwykonawców. Pojęcie to nie obejmuje również żadnej
podwyżki cen surowców lub wykonawstwa, bez względu na
przyczynę takiej podwyżki

Klauzula 20 Roszczenie, spory i arbitraż
20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej
Skreśla się Klauzulę jako niemającą zastosowania.
20.3 Powołanie Komisji Rozjemczej
Skreśla się Klauzulę jako niemającą zastosowania.
20.4 Powołanie Komisji Rozjemczej
Skreśla się Klauzulę jako niemającą zastosowania.
20.5 Powołanie Komisji Rozjemczej
Skreśla się Klauzulę jako niemającą zastosowania.
20.6 Powołanie Komisji Rozjemczej
Skreśla się Klauzulę jako niemającą zastosowania.
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20.7 Arbitraż
Skreśla się Klauzulę jako niemającą zastosowania.
20.8 Powołanie Komisji Rozjemczej
Skreśla się Klauzulę jako niemającą zastosowania.
20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej
Skreśla się Klauzulę jako niemającą zastosowania.
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CZĘŚĆ II
ROZDZIAŁ IV
WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Skarb Państwa – Urząd Morski w Szczecinie
Pl. Batorego 4,
70-207 Szczecin

Dotyczy:

Robót budowlanych prowadzonych w ramach Inwestycji pod nazwą
„Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”,
współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. numer referencyjny: PO-II370/ZZP-3/……/13”,

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy
Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego], jako główny dłużnik, 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 Państwem 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 w wysokości:
(1)

100% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do trzydziestego dnia
od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, tj. do dnia ………………………….
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(2)

30% wysokości zabezpieczenia należytego umowy w terminie do piętnastego dnia
od dnia upływu okresu rękojmi za wady tj. do dnia ………………………..

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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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CZĘŚĆ II
ROZDZIAŁ V
WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja Jakości)

Skarb Państwa – Urząd Morski w Szczecinie
Pl. Batorego 4,
70-207 Szczecin

Dotyczy:

Robót budowlanych prowadzonych w ramach Inwestycji pod nazwą
„Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”,
współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. numer referencyjny: PO-II370/ZZP-3/……/13”,

Gwarantem jest [ nazwa adres],…………………………

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:

Skarb Państwa – Urząd Morski w Szczecinie
Pl. Batorego 4,
70-207 Szczecin
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§1
Przedmiot i termin gwarancji
1.

2.

3.
4.
5.

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Zamówienia polegającego na
wykonaniu Robót budowlanych prowadzonych w ramach Inwestycji pod nazwą
„Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”,
współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko numer referencyjny: PO-II-370/ZZP3/……/13”, określonego w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach będących
integralną częścią Umowy opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.
Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej
za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez
Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za
realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2.
Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, o
którym mowa w klauzuli 10.1 Warunków Ogólnych Kontraktu.
Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to
rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 §1 k.c.
Nie uznaje się za wadę uszkodzenie w przedmiotu Umowy powstałe w wyniku
dziania sztormu o sile przekraczającej 10 B z kierunków północnych tj. od
północno-zachodniego do północno wschodniego.
§2
Obowiązki i uprawnienia stron

1.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający
jest uprawniony do:
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do
żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;
b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;
c)
żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione
straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na
skutek wystąpienia wad;
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do
usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 500 zł + VAT za
każdy dzień zwłoki;
e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę
rzeczy na wolna od wad w wysokości 500 zł + VAT za każdy dzień zwłoki;
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f)

2.

3.

żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia
wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę
kary umownej, o której mowa w lit. d).
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowiązany do:
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia
wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę
rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;
b) terminowego spełnienia Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na
wolną od wad;
c)
zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust.1 lit c);
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.1 lit. d);
e) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.1 lit. e);
f)
zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f).
Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to
rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na
wolną od wad.

§3
Przeglądy gwarancyjne
1.
2.

3.
4.

5.

Komisyjne przeglądy gwarancyjne obiektów i urządzeń odbywać się będą co 6
miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji
Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.
W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.
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.
Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się 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.
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§4
Wezwanie do usunięcia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego,
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia
ujawnionej wady w odpowiednim trybie;
1)
2)

Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub
Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 3.
§5
Tryby usuwania wad

1.

2.
3.

4.

Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od
daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu
Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni
od daty przystąpienia do usuwania awarii (tryb zwykły).
Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony
Protokołu odbioru prac z usuwania wad.
W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części
lub całości przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować
zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska,
wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak
również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta
przez Wykonawcę w ciągu 72 godzin. Wykonawca zostanie powiadomiony o takiej
awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia (tryb awaryjny).
Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym
przez służby Użytkownika na koszt Wykonawcy.
§6
Komunikacja

1.
2.

Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
Komunikacja za pomocą telefaksu będzie uważana za prowadzoną w formie
pisemnej, o ile treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj.
poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu listu potwierdzającego treść telefaksu
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3.
4.

lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu będzie uważana za datę
otrzymania pisma.
Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres;
[ adres Wykonawcy, nr faksu]
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
Skarb Państwa – Urząd Morski w Szczecinie
Pl. Batorego 4,
70-207 Szczecin

5.

6.

O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 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 doręczony.
Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
§7
Postanowienia końcowe

1.

2.

3.
4.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności ustawy - kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.
759 z późn. zm.).
Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Akt Umowy oraz inne
dokumenty będące integralną częścią Umowy, wymienione w punkcie 2 Aktu
Umowy, w zakresie, w jakim określają one przedmiot Umowy oraz Zatwierdzoną
Kwotę Kontraktową (łącznie z podatkiem od towarów i usług).
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginału, po dwa dla każdej ze stron.
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WYKONAWCA:
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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