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SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 
 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 

Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie 

stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą 

w Warunkach Ogólnych. 

 

Klauzula Nr Treść Szczególnych Warunków Kontraktu 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 

Definicje 

 

1.1.1 „Kontrakt” – na końcu dodaje się, co następuje:  

słowa „kontrakt” i „kontraktowy” są w niektórych dokumentach zastępowane 

słowami „umowa” i „umowny” z tym samym znaczeniem 

1.1.1.4 Klauzula otrzymuje brzmienie 

„Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i 

przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych 

Kontraktu występuje określenie „Oferta” należy je zastąpić określeniem 

„Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do „Oferty” w niniejszych 

Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”. 

1.1.1.5 Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Specyfikacja” - oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do Kontraktu, zwierający 

zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu, jakości i 

sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót wykonany, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 

1129) 

1.1.1.8 Klauzula otrzymuje brzmienie 

”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które 

Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w 

Warunkach Kontraktu występuje określenie „Dokumenty Ofertowe” należy je 

zastąpić określeniem „Oferta” i wszelkie odniesienia do „Dokumentów 

Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do 
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„Oferty”. 

1.1.1.9 Załącznik do Oferty – skreśla się definicję i zastępuje: 

- nie występuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte 

w Załączniku do Oferty są w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w 

Załączniku do niniejszych SWK 

 Nadto dodaje się definicje: 

1.1.1.11 „Dziennik Budowy” – oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez 

Wykonawcę na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego 

Prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409). 

Ustala się, iż poprzez Dziennik Budowy nie będzie prowadzona 

korespondencja stron, w szczególności nie będą uważane za skutecznie 

dokonane powiadomienia o roszczeniach w trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy].  

1.1.1.12 „Dokumentacja Projektowa” – projekt budowlany, projekt wykonawczy, , 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz ze 

wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami wydanymi dla Projektu. 

1.1.1.13 „Pozwolenie na budowę” – oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy obiektu budowlanego, wydaną przez 

odpowiednie władze na podstawie Rozdziału 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawa Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409) 

1.1.1.14 „Książka Obmiarów” – oznacza książkę lub karty obmiarów, do której 

wpisuje się wszelkie potwierdzenia ilości po ich dokonaniu 

1.1.1.15 „Zmiana do Kontraktu” -  oznacza dokument tak zatytułowany, 

wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane 

pomiędzy Stronami zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez 

Zamawiającego i Wykonawcę lub w innym terminie w niej wskazanym.  

1.1.1.16 „Formularz Cenowy” – oznacza dokument tak zatytułowany, załączony do 

Oferty i Kontraktu 

1.1.2 

Strony i Osoby 

 

1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim 

Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

1.1.2.4 Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.  

Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i wymieniona w 

Załączniku do SWK do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu, lub 

inną osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem 

Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4 [Zmiana Inżyniera]. W razie nie powołania 
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lub tymczasowego nie powołania Inżyniera, jego funkcje pełni Zamawiający.  

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa 

Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 

„koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

1.1.3 

Daty, próby, 

okresy i 

ukończenia 

 

1.1.3.1 Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

„Data Odniesienia” – oznacza dzień przypadający na termin składania ofert 

1.1.3.2 Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

„Data Rozpoczęcia” – oznacza datę podpisania Kontraktu. 

Ilekroć w Kontrakcie istnieją terminy odnoszące się do Daty Rozpoczęcia lub 

powiadomienia Inżyniera z Klauzuli 8.1, terminy te należy odnieść do daty 

podpisania Kontraktu.  

1.1.3.3 

Czas na 

Ukończenie 

„Czas na Ukończenie” oznacza czas na ukończenie Robót lub Odcinka (w 

zależności od przypadku) według klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], tak jak 

został podany w Załączniku do SWK (z jakimkolwiek przedłużeniem według 

klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], obliczony od daty 

podpisania Kontraktu. 

1.1.3.10 

Termin Kluczowy 

 

Klauzulę skreśla się 

 

1.1.4 

Pieniądze i 

płatności 

 

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

warunkach 

1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa”—skreśla się jako nie mającą zastosowania  

1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” - skreśla się jako nie mającą zastosowania 

 wprowadza się następujące definicje: 

1.1.4.13 „Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera 

zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub 

zamiennych.  

1.1.4.14 

 

 

„Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Zamawiającego z 

udziałem Inżyniera, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót 

dodatkowych i zamiennych. Załącznikiem do Protokołu z negocjacji jest 

Protokół konieczności.  
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1.1.5 

Roboty i Dostawy 

 

1.1.5.6. „Odcinek” - skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

warunkach. 

1.1.5.7 „Roboty Tymczasowe” – na końcu klauzuli dopisuje się zdanie: 

W szczególności przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty 

tymczasowe, materiały i urządzenia zarówno przewidziane, jak i nie 

przewidziane w Dokumentacji Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy 

dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad, w szczególności lecz 

nie wyłącznie takie jak: zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne, 

tymczasowe wykopy i zasypy, zabezpieczenia, zabezpieczenie Terenu 

budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, 

zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.  

1.1.6 

Inne definicje 

 

1.1.6.1. „Dokumenty Wykonawcy” – na końcu klauzuli dopisuje się zdanie: 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane będą przez Wykonawcę 

również w wersji elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej. 

1.1.6.2. „Kraj” - oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się 

Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

1.1.6.5 Klauzula otrzymuje brzmienie :  

„Prawo” – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej 

 wprowadza się następujące definicje 

1.1.6.10 

 

„Prawo budowlane” - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409) i towarzyszące 

rozporządzenia, regulujące działalność obejmującą projektowanie, budowę, 

utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady 

działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.3 

Przepływ 

informacji 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierają postanowienia o wydawaniu lub 

wystawianiu zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań, to 

powinny być one: 

(a) w formie pisemnej dostarczone osobiście (za pokwitowaniem 

odbioru), wysłane pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru lub 

kurierem za potwierdzeniem odbioru oraz jednocześnie przesłane w 

formie elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej 

pocztą e-mail na adres podany w Załączniku do SWK. Za wiążącą i 

doręczoną uznaje się treść pisemną. Za datę doręczenia uważa się 

datę doręczenia formy pisemnej. Transmisja elektroniczna ma 

wyłącznie charakter pomocniczy.  

(b) dostarczone, przesłane lub transmitowane na adres odbiorcy 
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komunikatów, podany w Załączniku do SWK.  

Jednakże 

(i) jeśli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty 

od czasu powiadomienia powinny być dostarczane na nowy 

adres; oraz 

(ii) jeśli odbiorca, żądający zatwierdzenia lub wyrażenia zgody 

nie podał innego adresu, to odpowiedź może być wysłana 

na adres, z którego nadano żądanie.  

Zatwierdzenia, świadectwa, zgody lub określenia nie mogą być w 

nieracjonalny sposób wstrzymywane lub opóźniane. Jeśli jakieś świadectwo 

zostanie wydane jednej Stronie, to poświadczający powinien wysłać kopie 

drugiej Stronie. Jeśli powiadomienie dla jednej Strony jest wysyłane przez 

drugą Stronę lub Inżyniera, to kopia powinna być wysłana do Inżyniera lub 

drugiej Strony, zależnie od przypadku.  

1.4 

Prawo i język 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

(a) Prawem właściwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 

Pierwszeństwo 

dokumentów 

Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie 

wyjaśniające się.  

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością 

zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały 

kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują. 

Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi 

dokumentami, to Inżynier, po konsultacji z Zamawiającym udzieli w tym 

zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia. 

1.6 

Akt umowy 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpisze go ostatnia ze Stron.  

1.7 

Cesje 

 

 

 

 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. Nie uchybia to 

postanowieniom Kontraktu dotyczącym Podwykonawców.  

Przelew wierzytelności z Kontraktu przez Wykonawcę na osobę trzecią 

wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem 

nieważności.  
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1.8 

Przechowywanie i 

dostarczanie 

dokumentów 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunków/dokumentacji, 

która została w SIWZ określona jako do przekazania Wykonawcy przez 

Zamawiającego. Wykonawca może na własny koszt uzyskać dalsze kopie. 

Wszelkie dokumenty Wykonawcy będą przechowywane i pozostaną pod 

opieką i dozorem Wykonawcy jeżeli i dopóki nie zostaną przejęte przez 

Zamawiającego. Jeżeli w kontrakcie lub w ustaleniu z Inżynierem nie 

stwierdzono inaczej to Wykonawca dostarczy Inżynierowi sześć egzemplarzy 

każdego z dokumentów Wykonawcy. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, 

świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone 

zostało w Kontrakcie lub jak wymagane jest przez Inżyniera w związku z 

realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku opóźnienia w przekazaniu 

lub niezatwierdzeniu takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu lub Kosztu. 

Jeżeli jedna ze Stron zauważy błąd lub wadę natury technicznej w jakimś 

dokumencie, sporządzonym w celu wykonywania Robót to ma ona obowiązek 

niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o takim błędzie lub wadzie, przy 

czym Wykonawca nie może wywodzić w związku z ustaleniem takiego błędu 

lub wady w Dokumencie Zamawiającego roszczeń o podwyższenie Ceny 

Kontraktowej wobec Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji ustalenia przez 

Strony istotnej wady Dokumentów Zamawiającego, w rozumieniu art. 36 a 

ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonej przez Inżyniera. 
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1.10 

Używanie 

Dokumentów 

Wykonawcy 

przez 

Zamawiającego 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Mocą niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do Dokumentów Wykonawcy (w tym 

oprogramowania komputerowego, o ile Dokumenty Wykonawcy miałyby 

taką postać) oraz innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez 

Wykonawcę lub dla niego, na polach eksploatacji, jak niżej, z chwilą wydania 

utworów (egzemplarzy) Zamawiającemu, nie później, niż z chwilą wydania 

Świadectwa Przejęcia dla Robót lub rozwiązania Kontraktu przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę.  

Po zakończeniu Umowy, Wykonawca przekaże wszystkie takie dokumenty 

(utwory) Zamawiającemu. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, 

o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów 

nie związanych z Kontaktem lub realizacją roszczeń związanych z 

Odpowiedzialnością za Wady, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

Pola eksploatacji, o których mowa powyżej, obejmują prawo do: 

(a) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w 

sieci komputerowej Zamawiającego, 

(b) korzystania z utworu przez Zamawiającego dla celów Robót oraz dla 

dowolnych innych celów, 

(c) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub 

w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

(d) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub 

jakichkolwiek innych zmian, 

(e) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo 

egzemplarzy, 

(f) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, 

elektroniczną i wizualną, 

(g) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz 

nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w tym w sieci internet., 

(h) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i 

multimedialnej. 

Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje 

Zamawiającemu.  
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Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, 

ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do 

terytoriów wszystkich innych państw.  

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) 

utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: 

decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o 

pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad 

sposobem korzystania z utworu. 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) 

wg uznania Zamawiającego.  

Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu 

Umowy i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych 

powyżej.  

1.12 

Poufne szczegóły 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca ujawni wszystkie takie informacje poufne i inne jakich Inżynier 

w sposób uzasadniony może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania 

Kontraktu przez Wykonawcę. 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez 

cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w 

jakim dozwala Prawo. 

Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Robót, powoływał 

się na Roboty w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji 

uzyskanych od Zamawiającego, bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wystawionej na piśmie.  

1.13 

Przestrzeganie 

prawa 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca będzie przestrzegał 

obowiązujących praw.  

(a) Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie zezwolenia, 

pozwolenia, decyzje, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla 

rozpoczęcia i wykonania Robót lub dostarczenia albo usunięcia 

Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu 

zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego 

celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby 

uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu 

Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz.  

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i 

opłaty oraz uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

wymagane przez Prawo w odniesieniu do wykonania Robót oraz 

usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich 
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następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje mu wszelkie 

wynikłe z tych uchybień koszty.  

1.14 

Solidarna 

odpowiedzialność 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli jako Wykonawca występuje utworzone zgodnie z odpowiednim 

prawem konsorcjum (wykonawcy występujący wspólnie) to: 

(a) członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za 

realizację Kontraktu; oraz  

(b) członkowie konsorcjum powiadomią Zamawiającego o osobie Lidera 

konsorcjum, który będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących 

Wykonawcę oraz każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem do 

podpisywania Zmian do Kontraktu; oraz  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu do wystawienia Świadectwa 

Wykonania; oraz  

(d) wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie 

prowadził wyłącznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz 

każdego z członków konsorcjum; oraz 

(e) umowa konsorcjum będzie załączona do Kontraktu. 

2 ZAMAWIAJĄCY 

2.1 

Prawo dostępu do 

Terenu Budowy 

W treści klauzuli w podpunkcie (b) skreśla się: „plus umiarkowany zysk” 

Na końcu Klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przed wejściem w teren ma obowiązek wykonać dokumentacją 

fotograficzną, zinwentaryzować teren, i po wykonaniu robót uzyskać pisemne 

oświadczenie od właściciela posesji, że teren został przywrócony do stanu 

poprzedniego, a właściciel nie ma żadnych roszczeń z tytułu realizacji robót 

2.2 

Zezwolenia, 

licencje i 

zatwierdzenia 

Klauzulę skreśla się  

2.4 

Przygotowanie 

finansowania 

przez 

Zamawiającego 

Klauzulę skreśla się  

2.5 

Roszczenia 

Zamawiającego 

W treści klauzuli zdanie ostatnie skreśla się.  
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3 INŻYNIER 

3.1 

Obowiązki i 

uprawnienia 

Inżyniera 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst:  

Inżynier  może  zaproponować  wprowadzenie  poprawek  do  wszystkich  

części  kontraktu (w tym do Dokumentacji projektowej dostarczonej przez 

Zamawiającego), które są w jego opinii  konieczne  lub  uzasadnione.  O ile 

Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie tych poprawek lub zmian, do  

jakiejkolwiek  części kontraktu zostaną wprowadzone zgodnie z Rozdziałem 

13 [Zmiany i korekty].  

Na końcu trzeciego akapitu dodaje się następujący tekst:  

Inżynier  winien  uzyskiwać  zgodę  Zamawiającego  przed  wykonaniem  

swoich  obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach 

Warunków Ogólnych:  

(a)  klauzula 1.9  [Opóźnienie rysunków lub instrukcji]  

(b)  klauzula 2.1  [Prawo dostępu do Placu Budowy]  

  klauzula 3.2  [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]  

(d)  klauzula 4.3  [Przedstawiciel Wykonawcy]  

(e)  klauzula 4.4  [Podwykonawcy]  

(f)  klauzula 5.4  [Dowody płatności]  

(g)  klauzula 8.3  [Program]  

(h)  klauzula 8.4  [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]  

(i)  klauzula 8.8  [Zawieszenie Robót]  

(j)  klauzula 8.1  [Przedłużone zawieszenie]  

(k)  klauzula 12.3  [Wycena]  

(l)  Rozdział 13  [Zmiany i korekty]  

(m)  klauzula 17.4  [Następstwa ryzyka Zamawiającego]  

Inżynier  bez  zgody  Zamawiającego  nie  ma  uprawnień  do  zwalniania  

Wykonawców  z  ich obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności w 

świetle kontraktu na roboty, ani nie ma uprawnień do anulowania 

jakichkolwiek części Robót i przyznania tych Robót Wykonawcy. 

Jeżeli Inżynier wykona czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, a 

Zamawiający takiej zgody nie udzielił, Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego o udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem 

uznania, iż Zamawiający nie udzielił zgody.  

Niezależnie  od  obowiązku  uzyskiwania  zgody,  jak  objaśniono  powyżej,  

jeżeli  w  opinii Inżyniera  zdarzył  się  wypadek  wpływający  na  

bezpieczeństwo  życia  lub  Robót  lub sąsiadującą  nieruchomość  może  on,  

bez  zwalniania  Wykonawcy  z  żadnego  z  jego obowiązków i 

odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą 

taką  pracę,  która,  w  opinii  Inżyniera,  może  być  konieczna  do  

mailto:wik@zdzieszowice.pl
mailto:jrp@wik.zdzieszowice.pl


 

Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Januszkowice dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  

w ramach POIiŚ 2007-2013 
 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  tel. 077 544 59 41  NIP: 1990066693     

Jednostka Realizująca Projekt   faks 077 544 96 54  REGON: 160156583 

47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl                         KRS: 0000293893  

   jrp@wik.zdzieszowice.pl Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł 

  

 

zmniejszenia  ryzyka.  

Wykonawca,  pomimo  braku  zgody  Zamawiającego,  winien  zastosować  

się  do  każdego takiego  polecenia  Inżyniera.  Jeżeli  takie  polecenie  

stanowi  Zmianę,  Rozdział  13  [Zmiany i korekty] będzie miał zastosowanie.   

Inżynier  będzie  koordynować  czynności  nadzoru  inwestorskiego  zgodnie  

z  art.  27  Prawa Budowlanego. 

3.4 

Zmiana Inżyniera 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie 

mniejszym, niż 7 dni o zamiarze lub zmianie Inżyniera, podając przy tym 

nazwę i dane kontaktowe nowego Inżyniera lub informując o przejęciu 

obowiązków Inżyniera przez samego Zamawiającego  

4 WYKONAWCA 

4.1 

Ogólne 

Zobowiązania 

Wykonawcy 

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

starannością i pilnością”   

W piątym akapicie na początku punktu (a) dodaje się następujący tekst:  

Wykonawca wykona we własnym zakresie m.in.:   

-  plan zapewnienia jakości,  

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- projekt organizacji ruchu  

-  projekt zabezpieczeń BHP,  

- dokumentację projektową na wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z 

wytycznymi Decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nr ZDW-WD-pu-

4036/16/3/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w takich terminach, aby dochować 

Czasu na Ukończenie określonego na mocy Kontraktu, 

-  dokumentację powykonawczą,  

-  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  

-  wszelką inną dokumentację którą Inżynier lub Zamawiający uzna za 

niezbędną dla właściwego wykonania Robót, w tym projekt odwodnienia, w 

związku z wysokim poziomem wód gruntowych na Terenie Budowy. 

Dokumentacja  ta  będzie  podlegała  zatwierdzeniu  przez  Inżyniera.  

Zatwierdzenie tych opracowań  przez  Inżyniera  nie  umniejsza  

odpowiedzialności  Wykonawcy  za  jakość  tych opracowań.  Roboty  nie  

będą  uznane  za  ukończone  dla  celów  przejęcia  dopóki dokumentacja ta 

nie zostanie przekazana Inżynierowi w stosownej ilości oraz nie zostanie 

przez niego zatwierdzona. 

Klauzulę uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

(e) Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre 

Dokumenty Wykonawcy były podane weryfikacji przez osoby 

uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji bądź uzyskanie zatwierdzeń będzie 
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przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem 

tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przy tym: 

(i) dokonanie weryfikacji bądź uzyskanie zatwierdzenia nie 

przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi 

swojego zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 

Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu; a 

zarazem 

(ii) zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z postanowień Kontraktu. 

Wykonawca jest również w pełni odpowiedzialny za przyjętą technologię 

wykonania Robót, w tym za wprowadzenie w tym zakresie ewentualnych 

koniecznych zmian. W każdym przypadku zastosowania zamiennej 

technologii prowadzenia prac konieczna jest zgoda Zamawiającego, 

zaopiniowana  przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonania Robót do 

sporządzenia sprawdzającej dokumentacji hydrogeologicznej, której celem 

jest ocena faktycznych warunków gruntowo- wodnych na Terenie Budowy. 

Ryzyko prowadzenia Robót w zakresie ewentualnie odmiennych od 

przyjętych do projektowania warunków gruntowo – wodnych obciąża 

Wykonawcę. 

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, wykona projekt kanalizacji 

deszczowej. Ww. projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach:  

1) I etap - przedłożenie projektu wykonanego na mapach do celów 

projektowych do zarządcy drogi celem uzgodnienia – w terminie 3 

miesięcy od dnia podpisania umowy; 

2) II etap - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę – w terminie 7 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. 

 

4.2 

Zabezpieczenie 

Wykonania  

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z 

rękojmi, w tym roszczeń Zamawiającego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialność za 

Wady]. 

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokość 

zabezpieczenia określona jest w Załączniku do SWK. 

Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej 

lub kilku formach przewidzianych w art. 148 ust. 1  ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przy czym Zamawiający wyraża sprzeciw co do możliwości 

wniesienia zabezpieczenia zgodnie z art. 148 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 
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Do zabezpieczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 907 ze zm.). 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter 

abstrakcyjny, to jest zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo 

do wypłacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie wskazujące na 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kwoty do wysokości 

wniesionego zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać żadnych 

postanowień ograniczających abstrakcyjność gwarancji. Termin 

obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż okres od dnia zawarcia 

Kontraktu do dnia upływu okresu Rękojmi zastrzeżonego w Kontrakcie. 

Gwarancja musi również zawierać klauzule o: 

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub 

jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają 

zostać wykonane zgodnie z Kontraktem, lub w jakichkolwiek 

dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone 

między Zamawiającym (Beneficjentem), Wykonawcą, nie zwalniała 

Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji.  

(ii) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, 

uzupełnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta. 

(iii) zapewnieniu możliwości skorzystania z zabezpieczenia do wysokości 

100% sumy gwarancyjnej w przypadku opisanym w akapicie ósmym 

poniżej. 

(iv) treści: Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają 

rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają 

kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego.” 

W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono 

w pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy. 

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy 

w pełnej wysokości. W razie przedłużenia Czasu na Ukończenie, Okresu 

Zgłaszania Wad Wykonawca lub okresu Rękojmi odpowiednio przedłuży 

najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności Gwarancji termin jej 

obowiązywania, pod rygorem uprawnienia Zamawiającego do skorzystania z 

gwarancji w zakresie 100% sumy gwarancyjnej zabezpieczanej w danym 

okresie. W razie zwiększenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 

Wykonawca odpowiednio zwiększy wartość gwarancji, na zasadzie i z 

prawem Zamawiającego do działań jak opisano w zdaniu poprzedzającym.  

Zamawiający zwróci 70% wartości Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 

dni od wydania Świadectwa Wykonania, a 30% Zabezpieczenia wykonania w 

terminie 15 dni od upływu okresu Rękojmi. 
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Zabezpieczenie Wykonania podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4.4 

Podwykonawcy 

Na początku Klauzuli dodaje się zapis: 

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robót, który będzie 

wykonywał za pośrednictwem Podwykonawców.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

Na końcu akapitu pierwszego dodaje się następujący tekst:  

1. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  

roboty  budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane jest  zobowiązany  w  trakcie  realizacji  

niniejszego  zamówienia  na  roboty  budowlane  do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy.  

2.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  

rachunku,  potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

      3.  Zamawiający  w  terminie  7 dni  od  przedłożenia  mu  projektu  

umowy  o  podwykonawstwo zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

jeżeli:  

a.   nie spełnia ona wymagań określonych w IDW,  

b. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 

30 dni.  

    4.  Zgłoszenie  zastrzeżeń  określonych  w  ust.  3  jest  równoznaczne  ze  

zgłoszeniem  sprzeciwu zgodnie  z  art.  647
1
 §  2  kodeksu  cywilnego.  

Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń,  o  których  mowa  w  ust.  3  

uważa  się  za  akceptację  przez  Zamawiającego  projektu  umowy  o 

podwykonawstwo.  

5.   Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca przedłoży  

Zamawiającemu poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  

umowy  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane – w 

terminie 7 dni od jej zawarcia.  

6.    Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  dnia  przedłożenia  mu  kopii  zawartej  

umowy  o podwykonawstwo robót budowlanych zgłosi pisemny sprzeciw do 

tej umowy w przypadkach określonych w ust. 3.  

7.   Zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 jest równoznaczne ze 

zgłoszeniem sprzeciwu zgodnie  z  art.  647
1 

§  2  kodeksu  cywilnego.  
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Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu,  o  którym mowa  w  ust.  6  uważa  

się  za  akceptację  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo 

robót budowlanych. 
 

8.   Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedłoży  

Zamawiającemu poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  

umowy  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, 

chyba, że wartość  takiej  umowy  o  podwykonawstwo  przekracza  50 000  

zł.  Zamawiający  dokona weryfikacji  przedłożonej  umowy  czy  wskazany  

w  niej  termin  wypłaty  wynagrodzenia podwykonawcy nie przekracza 30 

dni.  

9.  Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio 

zasady określające postępowanie przy zawieraniu umów o 

podwykonawstwo. 

10.  Wraz  z  przedłożeniem  Zamawiającemu  rozliczenia  należnego  Wykonawcy  

wynagrodzenia składa on równocześnie oświadczenia podwykonawców lub/i 

dalszych podwykonawców albo inne  dowody  potwierdzające  zapłatę  

wynagrodzenia  podwykonawcom  biorącym  udział  w realizacji  

odebranych  robót  budowlanych.  Oświadczenia  lub  dowody  powinny  

bezwzględnie potwierdzać brak roszczeń finansowych w stosunku do 

Wykonawcy.  

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego  podwykonawcy,  który  zawarł  

zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o podwykonawstwo robót 

budowlanych, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi – w przypadku 

uchylenia się od obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,  

podwykonawcę  lub  dalszego podwykonawcę.  Bezpośrednia  zapłata  

obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

12. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  umożliwi  

Wykonawcy  zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu  

podwykonawcy.  Zamawiający  poinformuje  o  terminie  zgłaszania  uwag,  

nie krótszym jednak niż 7 dni od doręczenia tej informacji.  

13.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  

ust.  12  Zamawiający może:  

a.  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  

lub  dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty albo  

b.  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  

przypadku  istnienia  zasadniczej wątpliwości  co  do  wysokości  

należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się należy.  
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14. Zamawiający  zapłaci  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  należne  

wynagrodzenie, jeżeli  udokumentuje  on  jego  zasadność  oraz  przedłoży  

dowody  potwierdzające  należyte wykonanie swojego zakresu prac, o ile 

Wykonawca nie złoży pisemnych uwag, o których mowa w  ust.  12  i  13.  

Płatność  nastąpi  w  terminie  30  dni  od  przedstawienia  dowodów 

potwierdzających należyte wykonanie.  

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  

z  wynagrodzenia  należnego Wykonawcy.  

16. Zasady  dotyczące  zawierania  umów  o  podwykonawstwo  z  

podwykonawcami  mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców. 

17. W  przypadku  konieczności  zapłaty  wynagrodzenia  przez  Zamawiającego  

podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy – strony niniejszej umowy 

zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje  roszczenie  do  

Wykonawcy  o  zwrot  pełnej  sumy,  którą  Zamawiający  wypłacił 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

 

W akapicie drugim wprowadza się następujące zmiany: 

 

Skreśla się punkt (a) i (b). Dodaje się dodatkowy podpunkty (e) oraz dodatkowy 

tekst:   

(e)  zmiana  Podwykonawcy  w  trakcie  realizacji  Kontraktu  może  nastąpić  

wyłącznie  za  zgodą Zamawiającego;   

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

4.5 

Cesja korzyści z 

podzlecenia 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie jak niżej: 

Wykonawca dokona na Zamawiającego cesji korzyści z takich zobowiązań 

Podwykonawcy, które rozciągają się poza termin wygaśnięcia odpowiedniego 

Okresu Zgłaszania Wad. W szczególności dotyczy to uprawnień z gwarancji 

lub rękojmi.  

4.7 

Wytyczenie  

Treść klauzuli uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną, geologiczną, a w razie 

takiej potrzeby archeologiczną i każdą inną niezbędną dla prowadzenia Robót 

zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót 

Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 

dokumentację geodezyjną w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inżyniera. 

Nadto w treści klauzuli w podpunkcie (b) skreśla się słowa: „plus 
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umiarkowany zysk” 

4.8 

Procedury 

bezpieczeństwa  

Treść klauzuli uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi oraz uzyska zatwierdzenie Inżyniera Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), nie później, iż w terminie 7 

dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia Robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za modyfikowanie tego planu zgodnie z wymogami prawa.  

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i pozwoleń na 

koszt i ryzyko Wykonawcy i za jego realizację. Zamawiający w tym zakresie 

udzieli Wykonawcy stosownych ograniczonych pełnomocnictw. Wszelkie 

czynności związane z pozyskaniem niezbędnych dla realizacji prac pozwoleń, 

zezwoleń, etc. obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

4.9 

Zapewnienie 

jakości 

 

 

 

Treść klauzuli uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu 

zapewnienia jakości wraz z właściwymi Procedurami  Zapewnienia  Jakości  

na  Materiały  i  Wykonawstwo  zgodnie  z  wymogami zawartymi i 

opisanymi w Specyfikacjach Technicznych w terminie 14 dni od przedłożenia 

tegoż systemu zapewnienia jakości Inżynierowi, jednak przed przystąpieniem 

do wykonania Robót. Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera do 

przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakości. 

4.11 

Zatwierdzona 

Kwota 

Kontraktowa 

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst:  

„Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia 

wystarczalności Zatwierdzonej  Kwoty  Kontraktowej,  Wykonawca  przed  

złożeniem  Oferty  dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami 

Kontraktu.”  

Skreśla się trzeci akapit i zastępuje następująco:  

„Z  wyjątkami  przewidzianymi  w  Kontrakcie,  Zatwierdzona  Kwota  

Kontraktowa  pokrywa wszelkie  zobowiązania  Wykonawcy  objęte  

Kontraktem  oraz  wszystko co jest potrzebne  dla właściwego wykonania i 

ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich Wad.” 

4.14 

Unikanie 

zakłóceń 

W niniejszej klauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dodaje się dodatkowy podpunkt 

(c) o następującej treści:  

  W szczególności:   

(i)  Wykonawca  uzgodni  z  Inżynierem  i  Zamawiającym  niezbędne  

przełączenia technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek 

instalacji istniejącej na Terenie Budowy,   

(ii) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek 

przełączeń armatury odcinającej lub sterującej przewodów pracujących lub 

połączonych bezpośrednio z pracującymi przewodami bez uzgodnienia tego z 

Inżynierem i Zamawiającym. 
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4.17 

Sprzęt 

Wykonawcy 

Treść klauzuli uzupełnia się o dodanie na końcu: 

Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany zgodnie z 

certyfikatem dopuszczenia go do użytkowania. Prace z użyciem ciężkiego 

sprzętu powinny być prowadzone wyłącznie w porze dziennej.  

4.18 

Ochrona 

środowiska 

Treść klauzuli uzupełnia się o dodanie na końcu: 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko 

(zarówno na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom, 

ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom w 

środowisku naturalnym wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych 

skutków prowadzonych przez niego działań. 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać Roboty uwzględniając warunki 

ochrony środowiska i zalecenia wynikające m.in. z Decyzji Środowiskowej, 

oraz obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przyrody i ochrony 

środowiska, tak by zrealizować Roboty w Czasie na Ukończenie. Wszystkie 

czynności związane z Ochroną Środowiska uznaje się za ujęte przez 

Wykonawcę w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie powstałe w wyniku realizacji 

Robót odpady, wywiezie nieczystości stałe i płynne, zapewni bezpieczne, 

prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 

Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, 

ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca uzyska na własny koszt 

związane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz  spełni wymagania 

w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa 

prowadzona przez Wykonawcę będzie zgodna z przepisami prawa, a odpady 

będą przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym w tym zakresie 

niezbędne pozwolenia i zezwolenia.  

4.19 

Elektryczność, 

woda, gaz   

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni wszelkie media 

niezbędne do prowadzenia robót. 

4.20 

Sprzęt 

Zamawiającego i 

przedmioty 

udostępniane 

bezpłatnie  

Klauzulę skreśla się  

4.21 

Raporty o 

postępie 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:  

Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco:  

Miesięczne  raporty  o  postępie  będą  przygotowywane  przez  Wykonawcę  

według  wzoru opracowanego  przez  Inżyniera  i  zatwierdzonego  przez  

Zamawiającego  oraz  będą sporządzane i przedkładane Inżynierowi w 

ilościach uzgodnionych z Inżynierem, w terminie 7 dni od zakończenia 

miesiąca.  
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Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkt (i):  

(i)  uaktualnione  plany  płatności  zgodnie  z  wymogami  klauzuli  14.4  

[Plan  płatności] w odstępach miesięcznych. 

Treść klauzuli uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

Każdy Raport zostanie przedłożony w formie pisemnej oraz w wersji 

elektronicznej zawierającej skan wersji pisemnej oraz wersję edytowalną.  

4.23 

Działania 

Wykonawcy na 

Terenie Budowy 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst:  

W  przypadku,  gdy  Wykonawca  uzna,  że  obszar  Terenu  Budowy  

przekazany  Wykonawcy przez  Zamawiającego  jest  niewystarczający  dla  

potrzeb  Wykonawcy,  Wykonawca  winien własnym staraniem i na własny 

koszt zapewnić dodatkowy teren.  

Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem:   

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu 

poprzedniego i pozostawi ją  w  stanie  czystym  i  bezpiecznym.  W  celu  

udokumentowania  doprowadzenia  Terenu Budowy  i  Robót  do  stanu  

poprzedniego  Wykonawca  będzie  prowadził  szczegółową dokumentację  

fotograficzną  obejmującą  stan  Terenu  Budowy  przed  rozpoczęciem  

Robót oraz  po  ich  zakończeniu.  Prowadzoną  dokumentację  fotograficzną  

Wykonawca  przekaże Inżynierowi.  

Skreśla się ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:  

Podczas  Okresu  Zgłaszania  Wad oraz w okresie Rękojmi i Gwarancji  

Wykonawca  będzie  mógł  używać  w  uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Inżynierem tylko taką część Terenu Budowy, która jest mu niezbędna do 

prawidłowego wywiązywania się z Kontraktu.   

Koszt  ubezpieczenia  wydzielonego  Terenu  Budowy  w  Okresie  

Zgłaszania  Wad oraz okresie Rękojmi i Gwarancji wraz  ze znajdującymi się 

tam urządzeniami i materiałami obciąża Wykonawcę. 

 wprowadza się następujące nowe Klauzule: 

4.25 

Pełnomocnictwo 

Wykonawcy 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

Zamawiający wymaga, aby pełnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum 

oraz osobom podpisującym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, do podpisania 

Kontraktu, obejmowało w szczególności wyraźnie: 

(a) upoważnienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian 

(Aneksów) do Kontraktu, 

Wykonawca dostarczy oryginał pełnomocnictwa lub pełnomocnictw przed 

podpisaniem Kontraktu wraz z dokumentami wykazującymi upoważnienie 

osób udzielających pełnomocnictwa. Dokumenty w języku obcym będą 

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.  

4.26 

Zabezpieczenie 

przylegających 

Wykonawca,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt,  podejmie  

wszelkie  środki zapobiegawcze  (biorąc  pod  uwagę  aktualne  okoliczności),  

aby  zabezpieczyć  prawa właścicieli  posesji  i  budynków  sąsiadujących  z  
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nieruchomości Terenem  Budowy  oraz unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń 

czy szkód.   

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami 

wnoszonymi przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z 

Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie 

zakłócenia czy szkody i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie 

skutki finansowe z tego tytułu. 

4.27  

Istniejące 

instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących 

instalacji, takich jak odwodnienie,  linie  i  słupy  telefoniczne,  elektryczne,  

światłowody,  wodociągi,  gazociągi i podobne,  przed  rozpoczęciem  

jakichkolwiek  wykopów  lub  innych  prac  mogących uszkodzić istniejące 

instalacje. Każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  

ziemnych,  kontrolne  wykopy będą  wykonane  w celu  zidentyfikowania 

podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu, życia i bezpieczeństwa publicznego.   

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  uszkodzenia  dróg,  

rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 

jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców  

podczas  wykonywania  Robót.  Wykonawca  niezwłocznie  naprawi wszelkie 

powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 

przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i 

zezwolenia władz lokalnych,  przedsiębiorstw  i  właścicieli,  wymagane  do  

niezbędnego  zdemontowania istniejących  instalacji,  zamontowania  

instalacji  tymczasowych,  usunięcia  instalacji tymczasowych  i  ponownego  

zamontowania  istniejących  instalacji,  tymczasowego zamknięcia instalacji, 

każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

4.28  

Spotkania 

dotyczące postępu 

Robót 

W  terminie  5  dni  od  przedłożenia  Inżynierowi  przez  Wykonawcę  

Raportu  o  postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie 

dotyczące postępu, w którym udział wezmą  Inżynier oraz  Przedstawiciel  

Wykonawcy,  celem  dokonania  przeglądu  raportu o postępie  oraz  innych  

związanych  z  tym  kwestii.  Każdorazowo  o  takich  spotkaniach 

Wykonawca  będzie  informował  Zamawiającego,  którego  personel  może  

również uczestniczyć w tych spotkaniach.  

W  terminie  4  dni  od  spotkania  dotyczącego  postępu  Inżynier  przedstawi  

protokół  ze spotkania. Protokół ten nie będzie zastępczy  w  stosunku  do  

jakichkolwiek  komunikatów  wymaganych  Kontraktem, a odnoszących się 

do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].  

Miesięczny  Raport  o  postępie  powinien  być  zatwierdzony  przez  

Inżyniera  przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa płatności za dany 

miesiąc.  

Nadto niezależnie od comiesięcznych spotkań dotyczących postępu Robót,  

Inżynier Kontraktu ustali cotygodniowe Rady Budowy z udziałem 
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Zamawiającego oraz Wykonawcy, podczas których Strony omówią sprawy 

bieżące i ustalą priorytety działań na kolejny tydzień realizacji zadania. 

Zamawiający, Inżynier  lub  Przedstawiciel  Wykonawcy  może  wymagać  

dodatkowych  spotkań  poza miesięcznymi i tygodniowymi  spotkaniami  

dotyczącymi  postępu  i  powinien  zapewnić  zawiadomienie o takim 

dodatkowym spotkaniu z 2–dniowym wyprzedzeniem.  

4.28 

Identyfikacja 

wizualna UE 

Wykonawca,  po  konsultacji  z  Zamawiającym  podejmie  wszelkie  

niezbędne  działania,  aby zapewnić  identyfikację  wizualną  prezentującą  

finansowanie  lub  współfinansowanie projektu ze środków Funduszu 

Spójności (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), 

działania te muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi.   

5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY – klauzulę skreśla się 

6 KADRA I ROBOTNICY 

6.1 

Zatrudnienie 

kadry i 

robotników 

 Na końcu klauzuli 6.1 dodano tekst:  

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez 

Wykonawcę lub jego Podwykonawców.  Wszystkie  koszty  i  wydatki  

poniesione  przez  Wykonawcę,  ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym 

ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne  opłaty  uważa  się  

za  uwzględnione  i  wliczone  w  ceny  podane  przez  Wykonawcę w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  

W  stosunkach  z  personelem  i  siłą  roboczą  Wykonawca  uszanuje  święta  

obchodzone w kraju, dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne 

powszechnie przyjęte zwyczaje. 

6.2 

Stawki 

wynagrodzeń i 

warunki 

zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:  

Powyższe  postanowienia  niniejszej  klauzuli  dotyczą  całej  kadry  i  

robotników,  a  wszelkie koszty,  opłaty  i  jakiekolwiek  wydatki,  jakie  

zostaną  poniesione  przez  Wykonawcę  oraz wszelkie  ryzyko  związane  z  

zastosowaniem  postanowień  niniejszej  klauzuli,  włączając wszelkiego 

rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy 

i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte Zatwierdzoną Kwotą 

Kontraktową. 

6.9 

Personel 

Wykonawcy 

Treść klauzuli uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

Wykonawca na obowiązek zatrudnić Personel Wykonawcy o nie gorszych 

kwalifikacjach i doświadczeniu, niż wymieniony w Formularzu Oferty. Przed 

dokonaniem zmiany takiego Personelu Wykonawca uzyska zatwierdzenie 

Inżyniera, przedkładając mu wniosek wraz ze stosowną dokumentacją nie 

później, niż 14 dni przed zamierzoną zmianą. 

6.12 

Personel 

Zagraniczny 

Wstawia się dodatkową klauzulę: 

Jeżeli Wykonawca dla wykonania Robót zatrudnia personel zagraniczny, to 

winien zadbać o to, aby ten personel miał wymagane wizy i zezwolenia na 

pracę. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót tego personelu do kraju, 

w którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie 
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także odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w 

Kraju któregokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. Odpowiedzialność 

ta obejmuje także czas podróży. 

7 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 

7.1 

Sposób 

wykonania 

 

Treść klauzuli uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane oraz zasadami wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych (t. j. Dz. U. 2014, poz. 883). 

7.4  

Próby 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące zdanie:   

Wykonawca  każdorazowo  informuje  Inżyniera  o  miejscu  i  terminie  

wszelkich  prób wymaganych zgodnie ze STWiORB 

7.5 

Odrzucenie 

W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje 

następującym:  

W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia takich 

Urządzeń, Materiałów lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach 

zgodnych z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastąpienia zostanie 

poniesiony przez Wykonawcę.  

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

Przyjmuje się, że wszelkie Roboty, w których znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane Urządzenia, Materiały i wykonawstwo, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem. 

7.6 

Prace 

zabezpieczające i 

naprawcze 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:  

Jeżeli  Wykonawca  nie  zastosuje  się  do  takiego  polecenia,  po 

bezskutecznym  upływie wyznaczonego  terminu,  Zamawiający  może  od  

umowy  odstąpić  albo  powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła 

innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

Jeżeli  wykonane  prace  mają  wady,  Zamawiający  może  żądać  ich  

usunięcia,  wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.   

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający 

może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia w 

odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie 

usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 

8.1 

Rozpoczęcie 

robót 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

W ciągu 14 dni od wejścia w życie Aktu Umowy Inżynier, z wyprzedzeniem 

nie mniej niż 7 dni, wyda i doręczy Wykonawcy powiadomienie o Dacie 

Rozpoczęcia. Data Rozpoczęcia jest tożsama  z  terminem  przekazania  
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Terenu  Budowy.  Przekazanie  to  nastąpi  protokolarnie w obecności 

wszystkich zainteresowanych stron.    

Wykonawca  rozpocznie  wykonywanie  Robót  skoro  tylko  będzie  to  

wykonalne  po  Dacie Rozpoczęcia,  a  następnie  będzie  wykonywał  Roboty  

z  należytym  pośpiechem  i  bez opóźnień.  

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia 

Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, 

zawiadomi właściwy organ o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego 

zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:  

(a) oświadczenie  Kierownika  budowy  (robót),  stwierdzające  sporządzenie  

planu bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  przyjęcie  obowiązku  

kierowania  budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o 

wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 

obowiązku pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  nad  danymi  robotami  

budowlanymi,  a  także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego;  

(c)  informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia.  

 Dokumenty, o których mowa w punkcie (a) powyżej, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu nie później niż w terminie  5 dni poprzedzających Datę 

Rozpoczęcia.   

W  terminie  co  najmniej  5  dni  poprzedzających  Datę  Rozpoczęcia  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  listę  wszystkich  pozwoleń  

wymaganych  do  rozpoczęcia,  wykonania i ukończenia  Robót  na  

podstawie  programu  Robót  przedkładanego  w  tym  samym  czasie zgodnie  

z  klauzulą  8.3  [Program], w szczególności zaś pozwolenia na zrzut wód.  W  

uzgodnieniu  z  władzami  lokalnymi  i  zarządcami urządzeń  użytku  

publicznego  Wykonawca  sporządzi  i  przekaże  Inżynierowi  harmonogram 

przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń 

na wykonanie różnych części Robót.   

Jeśli  Wykonawca  nie  dotrzyma  postanowień  tego  harmonogramu,  koszty  

wszelkich opóźnień  poniesione  przez  Zamawiającego  w  związku  z  

opóźnieniem  w  wydaniu jakiegokolwiek  pozwolenia  niezbędnego  do  

przeprowadzenia  Robót,  zostaną  poniesione przez Wykonawcę.  

Wykonawca  spełni  wymagania  zawarte  w  pozwoleniach  i  zapewni  

wystawiającym  je władzom  pełną  możliwość  inspekcji  i  sprawdzenia  

Robót,  jak  również  uczestnictwo w próbach  i  badaniach  wykonywanych  

Robót.  Zgodność  z  wymaganiami  podanymi w pozwoleniach nie zwalnia 

Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach 

Kontraktu. 

8.2 

Czas na 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:  

Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do SWK 
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Ukończenie 

8.3 

Program 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

W terminie 7  dni od daty podpisania Kontraktu, Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi szczegółowy program. Program będzie zawierał: 

(a) porządek i terminy, w jakim(ich) Wykonawca zamierza wykonywać 

Roboty, wraz z  Terminami Kluczowymi, ścieżką krytyczną, włącznie 

z Dokumentami Wykonawcy, zakupami, dostawą na Teren budowy, 

budową, montażem, próbami, ze wskazaniem zakresu Robót 

wykonywanych przez podwykonawców dla danego etapu oraz z 

podaniem szczegółowych danych Sprzętu Wykonawcy, 

(b) porządek i koordynację inspekcji i prób wymienionych w Kontrakcie, 

(c) wartość płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w ujęciu 

zgodnym z trybem płatności wskazanym w Klauzuli 14.3  

(d) pozostałą zawartość określoną w Specyfikacji, 

(e) raport towarzyszący, który obejmie: 

(i) ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować 

oraz, 

(ii) szczegóły opisujące uzasadnione przewidywania Wykonawcy 

co do liczby każdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz 

każdego typu Sprzętu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie 

Budowy dla każdego większego etapu budowy. 

Program podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w ciągu 28 dni od 

otrzymania Programu. Wykonawca powinien działać zgodnie z tym 

Programem, z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań kontraktowych. 

W toku zatwierdzania programu Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera i 

Zamawiającego i w terminie 7 dni ponownie przedłoży skorygowany 

Program do zatwierdzenia.  

Personel Zamawiającego winien planować swoje działania na podstawie tego 

Programu. 

Podczas przygotowywania Programu Wykonawca winien w pełni uwzględnić 

niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które 

mogą wystąpić w okresie zimowym. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić 

okresy wyłączenia prowadzenia robót budowlanych (określone decyzjami, 

pozwoleniami, uzgodnieniami, uwarunkowaniami, w tym wydawanymi w 

toku realizacji Robót . Wskazanie okoliczności które Wykonawca winien ująć 

w Programie nie mogą być one podstawą do składania roszczeń Wykonawcy 

o wydłużenie Czasu na Ukończenie. 

Wykonawca winien niezwłocznie powiadamiać Inżyniera o przewidywanych 

szczególnych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie 

wpłynąć na Robotę, opóźnić wykonanie Robót lub zmienić terminy oraz 
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wartości płatności Zamawiającego.  

Jeżeli w jakimkolwiek czasie Inżynier powiadomi Wykonawcę, że Program w 

określonym zakresie nie spełnia wymagań Kontraktu lub że nie jest zgodny z 

rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to 

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi Program Naprawczy oraz 

zaktualizowany Program do zatwierdzenia. 

Zatwierdzenie Programu lub Programu Naprawczego nie zwalnia 

Wykonawcy od wykonania jakiegokolwiek z jego zobowiązań i nie 

umniejsza jego  z odpowiedzialności za realizację Kontraktu w żadnej części. 

  

8.4 

Przedłużenie 

Czasu na 

Ukończenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W treści klauzuli podpunkt (d) skreśla się. Akapit ostatni skreśla się i 

zastępuje następującymi: 

Jeżeli Wykonawca uzna, że ma prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie, 

to winien on wystąpić do Inżyniera zgodnie z klauzulą 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy]. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dodatkowej 

zapłaty w związku z żądaniem przedłużenia Czasu na Ukończenie, to winien 

roszczenie to określić i zgłosić łącznie z tym żądaniem, pod rygorem 

bezskuteczności późniejszego zgłoszenia takiego roszczenia i braku 

uprawnienia do żądania dodatkowej zapłaty.  

Inżynier, ustalając każde przedłużenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien 

dokonać przeglądu wszelkich poprzednich ustaleń na ten temat oraz odmówi 

przedłużenia Czasu na Ukończenie w takim zakresie, w jakim roszczenie 

Wykonawcy kompensuje się ze zbyt wolnym tempem wykonawstwa. Inżynier 

ma również prawo zmniejszenia, a nawet anulowania przyznanego 

przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeżeli przedłużenie to skompensuje się ze 

zbyt wolnym tempem wykonawstwa. Zamawiający może zwrócić się z takimi 

żądaniami ustalenia do Inżyniera stosując odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 

[Roszczenia Zamawiającego].  

Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia trudnych warunków 

hydrogeologicznych na terenie Budowy, których wystąpienie winno być 

objęte w całości ryzykiem Wykonawcy i nie stanowi podstawy do roszczenia  

o przedłużenie Czasu na Ukończenie oraz roszczenie o dodatkową zapłatę.  

8.5  

Opóźnienia 

spowodowane 

przez władze 

W treści klauzuli skreśla się podpunkt (c). 

 

8.6 

Tempo 

wykonawstwa 

W treści klauzuli dopisuje się na końcu: 

Inżynier stwierdzając zaistnienie okoliczności objętych punktem (a) lub (b) 

może zweryfikować swoje poprzednie ustalenia odnośnie przedłużenia Czasu 

na Ukończenie i/lub związanym z nim przyznaniem dodatkowej zapłaty 

Wykonawcy, odpowiednio w stosunku do zbyt wolnego tempa wykonawstwa 

zmniejszając lub całkowicie likwidując uprzednio przyznane przedłużenie lub 

przyznaną dodatkową kwotę. Zamawiający może zwrócić się z takim 
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żądaniem ustalenia do Inżyniera stosując odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 

[Roszczenia Zamawiającego]. 

W razie opóźnienia Wykonawcy w Robotach w stosunku do Programu o 

ponad 2 miesiące, nie przedłożenia bądź nieskutecznego wdrożenia przez 

Wykonawcę Programu Naprawczego, Zamawiający zachowując Roszczenia 

Zamawiającego i Kary za zwłokę, może ograniczyć zakres Robót 

Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie 

robót.  

8.7 

Zmienia się tytuł 

Klauzuli na 

następujący: 

Kary za 

opóźnienie 

W treści klauzuli akapit ostatni zastępuje się następującymi: 

Wymienione kary za opóźnienie będą jedynymi karami należnymi od 

Wykonawcy za takie uchybienie, poza przypadkami odstąpienia na mocy 

klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego]. Kary te nie zwolnią 

Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani też z innych obowiązków, 

zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wyniknąć z Kontraktu. Nie 

uchybia to również roszczeniu Zamawiającemu o zapłatę kosztów 

dokończenia Robót w razie Rozwiązania Kontraktu, którego Zamawiający 

może dochodzić w pełnej wysokości, nie więcej jednak, niż limit określony w 

Załączniku do SWK.  

Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo również 

żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z 

Kodeksu cywilnego, z tym ograniczeniem, że roszczenie Zamawiającego 

ogranicza się do szkody rzeczywistej i nie będzie wyższe, niż limit jak dla 

zapłaty kosztów dokończenia Robót, przy czym suma kosztów dokończenia 

Robót, odszkodowania uzupełniającego i kar umownych nie będzie wyższa, 

niż ten limit.  

Zamawiający może również naliczyć Wykonawcy Kary za opóźnienie w razie 

opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu każdego z terminów określonych w  

Programie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [Program], w wysokości ½ stopy 

ustalonej dla Kar umownych za każdy dzień   opóźnienia,  liczonych od 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Zamawiający nie naliczy kar, a 

naliczone anuluje, jeżeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na Ukończenie. 

Łączna suma Kar umownych za opóźnienie w dotrzymaniu terminów 

przejściowych oraz Kar umownych za nie wypełnienie wymagań Czasu na 

Wykonanie nie będzie wyższa, niż maksymalna wysokość kar umownych 

określona w Załączniku do SWK.    

Zamawiający może również naliczyć Wykonawcy Kary za opóźnienie w razie 

opóźnienia  Wykonawcy w dostarczeniu Programu wg Klauzuli 8.3 

[Program]. Kary te ulegają anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na 

Ukończenie.  

Ustala się również dodatkowe kary umowne za następujące uchybienia: 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dodatkowo zapłaty kary 

umownej w przypadku: 

(a) opóźnienia w sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu miesięcznego 
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Raportu liczonej za każdy dzień opóźnienia od wyznaczonego terminu w 

kwocie 1000 zł za dzień opóźnienia,  

(b) za nieobecność Przedstawiciela Wykonawcy na cotygodniowej Radzie 

Budowy lub Naradzie miesięcznej  w wysokości 1000 zł za każde 

zdarzenie; 

        opóźnienia w usunięciu stwierdzonych przy wystawieniu Świadectwa 

Przejęcia wad lub wad ujawnionych w okresie Gwarancji Jakości lub 

Rękojmi, liczonej za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego 

na ich usunięcie, wg. stawki wskazanej w SWK 

oraz 

(c) braku  zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia  należnego  

podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy za należycie wykonane i 

odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi – kara wynosi 0,05% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,  

(d)  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o 

podwykonawstwo,  której przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  

projektu  jej  zmiany  –  kara  wynosi  0,03% Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej za każdy projekt umowy lub jej zmiany,  

(e)  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  

umowy  o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  –  kara  wynosi  0,03%  

Zatwierdzonej  Kwoty Kontraktowej za każdą kopię umowy lub jej 

zmiany,  

(f)  braku  wymaganej  przez  Zamawiającego  zmiany  umowy  o  

podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty – kara wynosi 0,03% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdą nieuwzględnioną zmianę.   
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10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

10.1 

Przejęcie Robót i 

Odcinków 

W treści klauzuli dodaje się następującą treść jako trzeci akapit:  

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub 

Odcinka, Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację 

powykonawczą oraz przedstawić do akceptacji wzór Karty Gwarancyjnej dla 

Robót, która musi uzyskać zatwierdzenie ze strony Inżyniera i 

Zamawiającego. Przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą zapewniać 

uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót lub 

Odcinka. 

 Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejęcie Robót lub Odcinka przedstawi 

zbiór wszelkich uzgodnień, w tym z właścicielami działek.  

W klauzuli dopisuje się na końcu: 

Przed przejęciem dokonywane będą odbiory wyszczególnione w Specyfikacji 

lub określone przez Inżyniera, w tym odbiór końcowy. O ile gdzie indziej nie 

zostanie wyraźnie określone, przeprowadzenie tych odbiorów następuje przed 

wystawieniem Świadectw(a) Przejęcia dla Robót. 

Inżynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zaległych prac i 

termin ich usunięcia oraz wykonania, który to wykaz będzie stanowić 

załącznik do Świadectwa Przejęcia.   

10.3 

Zakłócanie Prób 

Końcowych 

Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, 

że opóźnią się one o więcej, niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający, to Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na 

Ukończenie na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasy na Ukończenie], po 

powiadomieniu Inżyniera, zgodnie z klauzulą 20.1 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z 

klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.  

11.4 

Niewypełnienie 

obowiązku 

usuwania wad 

 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku naprawy wady lub uszkodzenia w 

terminie określonym w Kontrakcie lub wyznaczonym przez Zamawiającego, 

to Zamawiający wg własnego wyboru, może: 

(a) wykonać naprawę sam lub poprzez osoby trzecie, na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu poniesiony koszt na ustalenie, naprawę wady, 

uszkodzenia, ustalenie, usunięcie lub obejście wady z uwzględnieniem 

klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], włączając w każdym 

przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiającego, 

(b) zachowując roszczenie określone w punkcie (a) powyżej, naliczyć 

Wykonawcy kary umowne w wysokości wskazanej w SWK, aż do czasu 

wykonania naprawy (niezależnie, przez kogo nastąpiło),  

(c) jeżeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiającego istotnej części 

korzyści z Robót lub znacznej części Robót, to może wstrzymać 
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wykonywanie Kontraktu w całości, lub w zakresie tej części Robót, która 

nie może być używana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku 

Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z kontraktu 

lub na innych podstawach, będzie uprawniony do odzyskania wszystkich 

kwot zapłaconych za Roboty lub, zależnie od przypadku, taką ich część, 

plus koszty finansowania i koszt rozbiórki, oczyszczenia Terenu Budowy 

oraz zwrócenia Urządzeń i Materiałów Wykonawcy.  

 

11.5 

Usunięcie Robót 

wadliwych 

W treści klauzuli zdanie ostatnie zastępuje się: 

Zgoda taka może być uwarunkowana zastąpieniem przez Wykonawcę 

zabranej części lub Urządzenia innym zastępczym o nie gorszych parametrach 

lub wykonaniem odpowiedniego obejścia, zapewniającej należytą pracę i 

sprawność.  

11.8 

Badanie przez 

Wykonawcę 

przyczyn 

powstawania wad 

W treści klauzuli skreśla się słowa: „plus umiarkowany zysk” oraz dodaje się: 

Wykonawca nie może powstrzymywać się z wywiązywaniem się z 

obowiązków z tytułu Odpowiedzialności za Wady mimo nie zapłacenia tych 

kosztów przez Zamawiającego albo w razie sporu co do tych kosztów.  

 Dodaje się nową Klauzulę w brzmieniu: 

11.12  

Gwarancja i 

Rękojmia za 

Wady 

Roboty objęte są Gwarancją i Rękojmią za Wady.  

Okres  Gwarancji  i  Rękojmi  za  Wady  rozpoczyna  się  od  daty  

wystawienia  Świadectwa Wykonania i kończy się po upływie  36 miesięcy 

od daty wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Zasady  i  warunki  Gwarancji  określone  zostaną   w uzgodnionej przez 

Strony przez wystąpieniem przez Wykonawcę o wydanie Świadectwa 

Przejęcia  Karcie  Gwarancyjnej  .  

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.  

Zamawiający  w  okresie  Rękojmi  za  Wady  będzie  organizował  przeglądy  

przy  udziale Wykonawcy Robót.  

Istnienie  wady  Strony  potwierdzą  protokolarnie,  uzgadniając  sposób  i  

termin  usunięcia Wady.  

W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia 

wady w ciągu 14 dni  od  jej  zgłoszenia  Wykonawcy  –  Zamawiający  

wyznaczy  jednostronnie  Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady lub 

usunie taka wadę na jego koszt.  

Wady ujawnione w okresie objętym Rękojmią za Wady będą usuwane przez 

Wykonawcę na jego koszt.  

W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania Wad w 
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terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić 

usuniecie Wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

12.  OBMIARY I WYCENA 

12.1 

Obowiązkowe 

obmiary Robót 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Roboty winny być mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszą klauzulą.  

Kiedy tylko Inżynier wymaga, aby jakakolwiek część Robót została 

uzupełniająco lub ponownie zmierzona, to uprzedza o tym Przedstawiciela 

Wykonawcy, który winien: 

(a) niezwłocznie wziąć udział lub wysłać wykwalifikowanego zastępcę, który 

pomoże Inżynierowi w dokonaniu pomiarów; oraz 

(b) dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez 

Inżyniera. 

Jeżeli Wykonawca nie stawi się ani nie przyśle zastępcy, to pomiary 

dokonane przez Inżyniera lub w jego imieniu będą uznane za wierne.  

Z wyjątkiem przypadków, kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek 

ilości Robót Stałych mają być ustalone na podstawie zapisów, tam te zapisy 

mają być sporządzone przez Wykonawcę. Wykonawca będzie prowadził i 

przechowywał Książkę Obmiarów (Karty Obmiarów). Książka Obmiarów 

winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów 

obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę 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. Inżynier ma prawo uczestnictwa, weryfikacji, 

przeglądu, zmiany obmiarów, zlecenia ponownego ich wykonania lub 

dodatkowej weryfikacji, o ile uzna, że są niezgodne ze stanem rzeczywistym.  

Jeżeli Wykonawca nie zgodzi się z zastrzeżeniami lub weryfikacją Inżyniera, 

to powinien zgłosić Inżynierowi swoje zastrzeżenia co to tego, w jakiej części 

kwestionuje zapisy jako niedokładne. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi swojego 

sprzeciwu lub zastrzeżenia w ciągu 14 dni od otrzymania zweryfikowanych 

obmiarów, to zostaną one uznane za wierne. 

12.2 

Metody obmiaru 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Niezależnie od miejscowych zwyczajów, z wyjątkiem przypadków, 

ustalonych w inny sposób w Kontrakcie: 

(a) obmiary mają być dokonane w ilościach netto każdej pozycji Robót 

Stałych, oraz 

(b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje i Tabela 

Elementów Rozliczeniowych. 

12.3 

Wycena 

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania 
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13 ZMIANY I KOREKTY 

13.1 

Prawo do zmian 

Treść klauzuli uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

W rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.), możliwość zmiany 

Kontraktu istnieje w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w Kontrakcie, 

SWK i OWK jako dające podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczeń, na 

warunkach i w trybie określonym w niniejszym Kontrakcie.   

Przy czym zakazuje się dokonywania zmian stanowiących udzielenie nowego 

zamówienia w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/24/ue z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylająca dyrektywę 2004/18/we, jeżeli charakteryzują się one cechami w 

sposób istotny odbiegającymi od postanowień pierwotnego zamówienia i w 

związku z tym mogą wskazywać  na wolę ponownego negocjowania przez 

strony podstawowych ustaleń tego zamówienia. Zmiana zamówienia 

publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli 

wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej 

procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych 

oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni. 

Wprowadzenie  zmian  w  żadnym  razie  nie  może  spowodować  istotnego  

pogorszenia, jakości wykonywanych Robót.   

13.3 

Procedura 

wprowadzania 

zmian 

W treści klauzuli po punkcie (c) dopisuje się punkt: 

(d) uzasadnienie Zmiany pod kątem przesłanek art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 

907 ze zm). 

Inżynier dla Zmian sporządza stosowne Protokoły Konieczności oraz 

Protokoły z Negocjacji  

13.5 

Kwoty 

Tymczasowe  

Klauzulę skreśla się 

13.8 

Korekty 

uwzględniające 

zmiany Kosztu 

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania 

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).  
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Podpunkcie (d) zastępuje się 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. Zmniejszenie  

zostanie dokonane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych.   

 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.”  

 Na końcu klauzuli 14.1 dodaje się następujący zapis:  

„Ustalona  w  Akcie  Umowy  wysokość  wynagrodzenia  ryczałtowego  jest  

ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń 

oraz ponoszonych przez Wykonawcę  kosztów  ich  realizacji,  nawet  jeżeli  

Wykonawca  składając  ofertę  nie  mógł tych  wszystkich  kosztów  

przewidzieć. Wynagrodzenie  ryczałtowe  obejmuje  wykonanie kompletnego,  

gotowego  do  użytkowania  obiektu  wraz  z  otoczeniem,  spełniającego 

wszystkie  wymagania  techniczne,  formalne  i  estetyczne.  Wynagrodzenie  

to  obejmuje także  roboty  pośrednio  wynikające  z  Kontraktu  tj.  

niewyszczególnione  i  nieopisane bezpośrednio  w  Kontrakcie,  ale  

niezbędne  dla  kompletnego  wykonania  Robót  tak  jak ilustruje  to  

Kontrakt.  Wszelkie  zestawienia  ilościowe  dotyczące  robót  zawarte  w  

Opisie Przedmiotu  Zamówienia  należy  traktować  jako  szacunkowe.  

Posługiwanie  się  przez Wykonawcę  tymi  zestawieniami  bez  ich  

sprawdzenia  i  weryfikacji  stanowi  ryzyko. Wykonawca potwierdza, iż 

wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje konieczność dowozu mas zmiennych 

niespoistych oraz koszty prac odwodnieniowych wraz z kosztami uzyskania w 

tym zakresie wszelkich zezwoleń, pozwoleń, etc., a także wykonania projektu 

odwodnienia. 

14.2 

Zaliczka 

 Skreśla się niniejszą Klauzulę jako nie mającą zastosowania 

 

14.3 

Wnioski o 

Przejściowe 

Świadectwa 

Płatności 

Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco:  

Po  zakończeniu realizacji zakresów rzeczowych Robót podlegających 

rozliczeniu   Wykonawca  winien  przedłożyć  Inżynierowi  rozliczenie. 

Wykonawca  uzgodni  z  Inżynierem  formę,  treść,  wykazujących  

szczegółowo kwoty,  do  których  otrzymania  Wykonawca  uważa  się  za  

uprawnionego,  wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać 

Raport o Postępie Robót za dany miesiąc, w którym dochodzi do rozliczenia 

Robót,  sporządzony  zgodnie  z  klauzulą  4.21  [Raporty  o  Postępie].  

Zasady rozliczenia wskazane przez Inżyniera winny być zgodne z zasadami 

dotyczącymi  kwalifikowalności  wydatków  oraz  umożliwić Zamawiającemu 
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nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.  

Faktury  Wykonawcy  muszą  być  wystawiane  odrębnie  dla  wartości  

kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na 

podstawie klauzuli 14.6  

Cała  korespondencja  pomiędzy  Wykonawcą  i  Inżynierem  dotycząca  

wszystkich  płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.  

O  przejściowe  Świadectwa  Płatności  Wykonawca  będzie  występował  

zgodnie z postanowieniami  niniejszej  klauzuli  14.3  jednak  nie  wcześniej,  

niż: 

(a) dla pierwszej płatności przejściowej po wykonaniu 50% zakresu rzeczowego 

i finansowego zadania; 

(b) dla drugiej płatności przejściowej po wykonaniu kolejnych 15% zakresu 

rzeczowego i finansowego zadania (narastająco 65% zakresu rzeczowego 

zadania); 

(c) dla trzeciej płatności przejściowej po wykonaniu kolejnych 15% zakresu 

rzeczowego i finansowego zadania (narastająco 80% zakresu rzeczowego 

zadania) 

(d) dla płatności końcowej 20% zakresu rzeczowego i finansowego  zadania 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

Każde rozliczenie przejściowe powinno zawierać oświadczenie Wykonawcy, 

że wszystkie faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w 

okresie objętym rozliczeniem przejściowym zostały zapłacone.   

Na żądanie Inżyniera Wykonawca przedłoży również dowody płatności lub 

dodatkowe oświadczenia podwykonawców. 

14.4 

Plan Płatności 

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:  

„Wykonawca co kwartał dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany plan 

płatności wskazujący terminy przewidywanego osiągnięcia zaawansowania 

postępu Robót uprawniającego Wykonawcę do wystąpienia o Przejściowe 

Świadectwo Płatności.  Pierwszy  przewidywany  plan płatności  zostanie  

przedłożony  w  terminie  28  dni  od  Daty  Rozpoczęcia.  

Przewidywane plany płatności będą składane w co kwartał i dostarczane 

Inżynierowi jako część składanego w miesiącu, w którym upływa kolejny 

kwartał, Raportu Miesięcznego o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 

do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót.  

Plan płatności zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

14.5 

Urządzenia i 

Materiały 

przeznaczone do 

Robót 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Niniejsza Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania  

14.6 Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 
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Wystawianie 

Przejściowych 

Świadectw 

Płatności 

Wykonawca dołączy do wniosku o wydanie Przejściowego Świadectwa 

Płatności oświadczenia Podwykonawców o: 

1. braku wymagalnych zobowiązań z przekroczonym terminem płatności,  

2. wysokości zafakturowanych zobowiązań, dla których termin płatności nie 

upłynął, z podaniem tego terminu,  

3. wartości robót Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.  

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności 

potrącenia kwot należnych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli ten zwróci się do Zamawiającego z kopią do Inżyniera o dokonanie 

bezpośredniej zapłaty, a Wykonawca nie dostarczy wystarczających 

dowodów na to, że (i) odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na 

mocy postanowień Kontraktu oraz (ii) że podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim 

czasie i trybie. 

Na tych samych zasadach Inżynier może wstrzymać płatność dowolnej z kwot 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu 

przedstawienia porozumienia pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą lub prawomocnego orzeczenia sądowego.  

Inżynier może również wstrzymać płatność dowolnej z kwot, jeżeli 

Wykonawca nie przedstawi oświadczenia o braku zobowiązań względem 

podwykonawców, dowodów płatności lub oświadczeń podwykonawców.  

Jeżeli w ocenie Zamawiającego, poświadczenie Inżyniera kwot należnych 

Wykonawcy w Przejściowym Świadectwie Płatności jest niezgodne z 

postanowieniami Kontraktu, Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty 

spornej kwoty lub jej części.  

14.7 

Zapłata 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

(a) kwotę, poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, w 

terminie 30 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, 

(b) kwotę poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności, w terminie 30 

dni od doręczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, pod warunkiem przedłożenia podpisanej Karty Gwarancyjnej 

w treści uzgodnionej z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym 

Płatność kwoty należnej będzie dokonana na konto bankowe, podane przez 

Wykonawcę na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę na kwotę 

poświadczoną przez Inżyniera w Przejściowym (Końcowym) Świadectwie 

Płatności i przyjętą przez Zamawiającego.  

Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia 

przelewu z rachunku bądź rachunków, z których dokonywana będzie 
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płatność..  

14.8 

Opóźniona 

zapłata 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to 

Wykonawca będzie uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty 

odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

14.9 

Wypłata Kwoty 

Zatrzymanej 

Treść klauzuli skreśla się.  

14.10 

Oświadczenie po 

Ukończeniu 

Klauzulę skreśla się. 

14.11 

Tytuł Klauzuli 

otrzymuje 

brzmienie: 

Wniosek o 

Końcowe 

Świadectwo 

Płatności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Robót 

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi sześć egzemplarzy projektu 

Rozliczenia Końcowego, wraz z dokumentami towarzyszącymi 

przedstawiającego szczegółowo w formie zatwierdzonej przez Inżyniera: 

(a) wartość wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,  

(b) wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa za należne mu na mocy 

Kontraktu lub z innego tytułu. 

Do projektu Rozliczenia Końcowego Wykonawca dołączy również 

oświadczenia Podwykonawców jak dla wniosku o Przejściowe Świadectwo 

Płatności wraz z oświadczeniem, iż kwoty wskazane przez Podwykonawców 

są kompletne i zupełne dla rozliczenia ich kontraktów.  

Jeżeli Inżynier nie zgadza się lub nie może zweryfikować jakiejkolwiek części 

projektu Rozliczenia Końcowego, to Wykonawca winien dostarczyć dalszych 

informacji, jakich żąda Inżynier oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie 

zostaną między nimi uzgodnione. Wykonawca winien następnie sporządzić i 

przedłożyć Inżynierowi rozliczenie końcowe ostateczne w uzgodnionej 

postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest w dalszym ciągu niniejszych 

warunków nazywane „Rozliczeniem Końcowym”.  

Jeżeli jednak w następstwie dyskusji między Inżynierem, a Wykonawcą oraz 

uzgodnionych zmian w projekcie Rozliczenia Końcowego stanie się jasne, że 

istnieje spór, to Inżynier dostarczy Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo 

Płatności na uzgodnione części projektu Rozliczenia Końcowego, z kopią dla 

Wykonawcy, w pozostałym zakresie Strony poddadzą spór pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego. W Rozliczeniu Końcowym Strony 

uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty podwykonawcom czy 

dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Jeżeli w załączniku do projektu Rozliczenia Końcowego zostaną wykazane 

jakiekolwiek kwoty pozostałe do zapłaty na rzecz Podwykonawców, to 

Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy po dostarczeniu dowodu 

uprzedniej zapłaty Podwykonawcom lub też zapłaci bezpośrednio 
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Podwykonawcom.  

Zamawiający może złożyć sporne kwoty do depozytu sądowego ze skutkiem 

zapłaty. 

14.12 

Zwolnienie od 

zobowiązań 

Klauzula otrzymuje brzmienie:  

Wraz z Rozliczeniem Końcowym Wykonawca przedłoży pisemne zwolnienie 

z zobowiązań potwierdzające, że suma ogólna Rozliczenia Końcowego 

odpowiada pełnemu i ostatecznemu uregulowaniu wszystkich należności 

pieniężnych dla Wykonawcy według Kontraktu, lub w związku z nim. To 

zwolnienie z zobowiązań może podawać, że wchodzi w życie w momencie 

otrzymania przez Wykonawcę zaległego salda tej sumy ogólnej, w którym to 

wypadku zwolnienie z zobowiązań obowiązuje z taką datą.  

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenia 

Podwykonawców.   

14.13 

Tytuł otrzymuje 

brzmienie: 

Wystawienie 

Końcowego 

Świadectwa 

Płatności 

 

Wszystkie wystąpienia w niniejszej klauzuli nazwy „Rozliczenie Ostateczne” 

niezależnie od liczby i przypadku w jakim została ta nazwa użyta zastępuje 

się nazwą „Rozliczenie Końcowe”, a nazwy „Ostateczne Świadectwo 

Płatności” nazwą „Końcowe Świadectwo Płatności” 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

W Końcowym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom 

dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego  

14.14 

Wygaśnięcie 

zobowiązań 

Zamawiającego 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną sprawę 

lub rzecz według Kontraktu lub w związku z nim lub z realizacją Robót, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca w tym celu wyraźnie włączy jakaś 

kwotę do Rozliczenia Końcowego, oprócz spraw lub rzeczy wynikłych po 

wystawieniu Świadectwa Przejęcia dla Robót.  

   

15 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

15.2 

Klauzula 

przyjmuje nowy 

tytuł: 

Odstąpienie od 

Umowy przez 

Zamawiającego  

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli 

(Wykonawca): 

(a) nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia 

Wykonania] lub do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 

[Wezwanie do naprawy uchybienia], 

(b) opuszcza Roboty lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od 

wykonywania zobowiązań objętych Kontraktem, 

(c) bez racjonalnego usprawiedliwienia: 

(i) nie prowadzi Robót zgodnie z rozdziałem 8 [Rozpoczęcie, 
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opóźnienia i zawieszenie], lub w sposób nieuzasadniony wstrzymuje 

lub zawiesza Roboty, lub 

(ii) nie zastosuje się do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 

[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze] 

w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, 

(d) będzie opóźniony z postępem Robót w stosunku do Programu określonego 

w klauzuli 8.3 [Program] o więcej, niż 30 dni – bez wyznaczania terminu 

dodatkowego do spełnienia świadczenia lub też bez wzywania w trybie 

klauzuli 15.1 [Wezwania do naprawy uchybienia] lub też 8.6 [Tempo 

wykonawstwa],  

(e) będzie opóźniony z postępem Robót w stosunku do Czasu na Ukończenie 

określonego w SWK (wraz z ewentualnymi przedłużeniami przyznanymi 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Kontraktu) o więcej, niż 60  dni– 

bez wyznaczania terminu dodatkowego,  

(f) podzleci całość Robót lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,  

(g) zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego 

Wykonawcy, postępowania likwidacyjnego lub zajęty zostanie majątek 

Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, lub też jeżeli nastąpi 

jakiekolwiek działania lub wydarzenie o skutkach podobnych w świetle 

obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych, lub 

(h) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek 

osobie korzyści materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu 

wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do: 

(i) działania lub wstrzymania się od działania związanego z 

Kontraktem, lub 

(ii) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci 

wobec jakiejkolwiek osoby związanej z Kontraktem, 

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentów lub 

Podwykonawców da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio 

jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych lub wynagrodzenie, jak opisano w 

powyższym punkcie. Jednakże zgodne z prawem nakłanianie i nagradzanie 

Personelu Wykonawcy nie uprawnia do rozwiązania Kontraktu. 

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może odstąpić 

od Kontraktu w terminie 30 dniowym i usunąć Wykonawcę z Terenu 

Budowy. W przypadkach opisanych w pkt (d), (e), (g), (h) Zamawiający może 

także, wg swojego wyboru, rozwiązać Kontrakt ze skutkiem 

natychmiastowym.  

Decyzja Zamawiającego o odstąpieniu Kontraktu nie pozbawi go żadnego 

uprawnienia posiadanego na mocy Kontrakty lub na innej podstawie.  
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Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Zamawiającego od Kontraktu 

Wykonawca winien opuścić Teren Budowy, przekazując Inżynierowi 

wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne dokumenty 

projektowe sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca przy tym 

dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich 

poleceń, zawartych w wypowiedzeniu, a dotyczących (i) dokonania cesji 

wszelkich podzleceń oraz (ii) ochrony życia, mienia lub bezpieczeństwa 

Robót. 

Po odstąpieniu do Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty czy też w 

tym celu zlecić dokończenie Robót innym podmiotom. Zamawiający i te 

podmioty mogą w takim przypadku korzystać z Dostaw, Dokumentacji 

Wykonawcy oraz innych dokumentów projektowych sporządzonych przez lub 

dla Wykonawcy. 

Następnie Zamawiający powiadomi, że Sprzęt Wykonawcy oraz Roboty 

Tymczasowe będą zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego 

pobliżu. Wykonawca winien wtedy niezwłocznie usunąć je na własne ryzyko i 

koszt. Jednakże, o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego długu 

wobec Zamawiającego, to te przedmioty mogą zostać przez Zamawiającego 

sprzedane w celu odzyskania należności. Wykonawca otrzyma w takim 

przypadku saldo takiego postępowania.   

15.4 

Zapłata po 

rozwiązaniu 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

W razie odstąpienia od Kontraktu Zamawiający jest uprawniony do żądania 

od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Załączniku 

do SWK. 

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo 

żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Klauzuli 

8.4 [Kara za opóźnienie].  

Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych 

kosztów dokończenia Robót obejmuje w szczególności zwiększony w 

stosunku do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej koszt dokończenia, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, z którym Zamawiający odstąpił od Kontraktu, Robót 

przez Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz koszty postępowań 

przetargowych na wyłonienie nowego wykonawcy, nie więcej jednak, niż 

limit określony w Załączniku do SWK. Zamawiający może dochodzić 

dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich 

rzeczywistą zapłatą nowemu wykonawcy. 

Suma kar umownych, odszkodowania uzupełniającego i kosztów dokończenia 

robót nie będzie wyższa, niż limit dla kosztów dokończenia określony w 

Załączniku do SWK. 

15.5 

Uprawnienia 

Zamawiającego 

do Rozwiązania 

Kontaktu 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Kontaktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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W przypadku, o którym mowa w powyższym akapicie, Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

Kontraktu. 

16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ 

WYKONAWCĘ 

16.1 

Uprawnienia 

Wykonawcy do 

zawieszenia 

Robót 

Na końcu trzeciego akapitu po słowach „ …tak szybko, jak to będzie 

możliwe” dodaje się następujące słowa: 

„jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa 

Płatności, dowodu lub zapłaty”.  

W treści klauzuli w punkcie (b) skreśla się słowa: „plus umiarkowany zysk”. 

16.2 

Rozwiązanie 

Kontraktu przez 

Wykonawcę 

W treści klauzuli skreśla się punkt (a) i (d) oraz dopisuje się akapit ostatni o 

brzmieniu: 

W każdym przypadku wypowiedzenie Kontraktu musi być poprzedzone 

pisemnym wezwaniem do usunięcia uchybienia w wyznaczonym, 

odpowiednim terminie, nie krótszym, niż 14 dni.  

16.4 

Zapłata po 

rozwiązaniu 

W treści klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak niżej: 

(c) zapłacić Wykonawcy kwotę równą szkodzie rzeczywistej, jaką 

Wykonawca doznał w wyniku tego rozwiązania. 

Nadto w treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 

W każdym przypadku roszczenia Wykonawcy związane z rozwiązaniem 

Kontraktu ograniczają się do szkody rzeczywistej. Wyklucza się utracony 

zysk, szkody pośrednie jak i koszty zarządu Wykonawcy.  

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

17.2 

Opieka 

Wykonawcy nad 

Robotami 

W treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu:  

W razie wątpliwości poczytuje się, iż złożenie jakiegokolwiek Sprzętu, 

Urządzenia lub Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiającego 

następuje na ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi, do czasu 

wystawienia Świadectwa Przejęcia, odpowiedzialności za utratę lub 

uszkodzenie tego Sprzętu, Urządzeń lub Dostaw, nawet w razie uprzedniego 

przejścia własności na Zamawiającego.  

17.4 

Następstwa 

ryzyka 

Zamawiającego 

W treści klauzuli w punkcie (b) skreśla się zdanie ostatnie.  

17.6 

Ograniczenie 

odpowiedzialności 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kontraktu, poza tym, co jest 

należne na mocy klauzuli 15.4 [Zapłata po rozwiązaniu], 16.4 [Zapłata po 

rozwiązaniu] oraz klauzuli 17.1 [Odszkodowania], żadna ze stron nie będzie 

odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utratę korzyści z użytkowania 

Robót, utratę zysku, utratę jakiegokolwiek kontraktu ani za straty lub szkody 
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pośrednie lub następcze, których może ta druga Strona zaznać w związku z 

Kontraktem. 

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialności w przypadku oszustwa, 

rozmyślnego uchybienia lub rażącego niedbalstwa, którego dopuściła się 

którakolwiek ze Stron. 

18 UBEZPIECZENIA 

18.1 

Ogólne 

wymagania w 

odniesieniu do 

ubezpieczeń 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

Żadne prace na Terenie Budowy nie mogą być rozpoczęte przed 

przedstawieniem Zamawiającemu kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek 

ubezpieczeniowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w 

stanie przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i 

ważności polis ubezpieczeniowych, to Inżynier może wstrzymać 

wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i koszt takiego 

wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 

Zamawiający może również potrącić koszt utrzymania, wznowienia lub 

opłacenia ubezpieczenia z należności Wykonawcy lub pokryć ten koszt z 

Zabezpieczenia Wykonania.  

Dla każdego z ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie, Zamawiający 

wymaga ustanowienia ubezpieczenia wyłącznie dla niniejszego Kontraktu.  

Zamawiający dopuszcza franszyzy redukcyjne: w wysokości nie większej, niż  

5% dla polisy CAR (ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy); w wysokości 

nie wyższej, niż  1000 zł w ubezpieczeniu OC dla szkód rzeczowych z 

zakresu podstawowego oraz nie więcej, niż  5% szkody dla pozostałych 

ryzyk, lecz nie mniej niż 1000 zł. Ubezpieczenie OC od szkód osobowych bez 

franszyz. Wszelkie ubezpieczenia będą bez franszyzy integralnej. 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwiększenie 

franszyzy redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wyłączne ryzyko 

Wykonawcy.  

Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie 

wypłaty odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).  

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczeń poniesie Wykonawca.  

Ubezpieczenia utrzymywane będą aż do dnia wystawienia Świadectwa 

Wykonania lub dokończenia robót zaległych po wystawieniu Świadectwa 

Przejęcia, przy czym Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie na okres krótszy, 

niż Czas na Ukończenie, nie mniej jednak, niż 12 miesięcy. Najpóźniej na 28 

dni przed upływem terminu ważności polis Wykonawca przedstawi nowe 

polisy.  

18.2 

Ubezpieczenie 

Robót i Sprzętu 

Wykonawcy 

W treści klauzuli zmienia się punkt (a), który otrzymuje brzmienie: 

(a) będą zawarte i utrzymane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, 

jednak również w imieniu Zamawiającego jako ubezpieczającego,  

oraz skreśla się punkt (d) oraz (e) włącznie z podpunktami (i) do (iv) oraz 
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skreśla się akapit ostatni i wstawia się w to miejsce: 

(d) obejmuje także straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego, 

powstałe wskutek błędu lub pominięcia, popełnionego przez Projektanta 

lub personel Inżyniera, 

(e) obejmuje także wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w 

Klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiającego] punkt  (d), (e), (f), (g), (h), 

wyjąwszy promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne.  

18.3 

Ubezpieczenie od 

zranienia osób i 

od szkód 

majątkowych 

W treści klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skreśla się.  

18.4 

Ubezpieczenie 

Personelu 

Wykonawcy 

W treści klauzuli w akapicie drugim skreśla się treść od słów: „z wyjątkiem 

tego, że” do słów: „lub Personelu Zamawiającego”.  

18.5 

Wyłączenia 

Dodaje się dodatkową klauzulę o brzmieniu: 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może 

zawierać wyłączenia odpowiedzialności z tytułów określonych w Klauzuli 

18.2.(d) i 18.2.(e). 

20 ROSZCZENIA, SPORY  

20.1 

Roszczenia 

Wykonawcy 

W przedostatnim akapicie niniejszej klauzuli 20.1 rozpoczynającym się od 

słów „Inżynier winien....” po słowach  „zgodnie  z  klauzulą  3.5  [Ustalenia]”  

dodaje  się  „i  z  klauzulą  13.3  [Procedura wprowadzania Zmian]”. 

W treści klauzuli dopisuje się akapit o brzmieniu: 

Jeżeli Wykonawca w związku okolicznościami uzasadniającymi żądanie 

dodatkowej zapłaty uważa się również za uprawnionego do przedłużenia 

Czasu na Ukończenie, to winien roszczenie to określić i zgłosić łącznie z tym 

żądaniem, pod rygorem bezskuteczności późniejszego zgłoszenia takiego 

roszczenia i braku uprawnienia do żądania przedłużenia Czasu na 

Ukończenie. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż zgłoszenie 

powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub 

zawieszenia Robót.  

20.2 Klauzulę skreśla się  

20.3 

Brak uzgodnienia 

składu Komisji 

Rozjemczej 

Klauzulę skreśla się  

20.4 

Uzyskiwanie 

decyzji Komisji 

Klauzulę skreśla się  
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Rozjemczej 

20.5 

Rozstrzygnięcie 

polubowne 

Klauzulę skreśla się 

20.6 

Arbitraż 

Klauzulę skreśla się  

  

20.7 

Niezastosowanie 

się do Decyzji 

Komisji 

Rozjemczej 

Klauzulę skreśla się. 

20.8 Klauzulę skreśla się  

20.9 

Rozstrzyganie 

sporów 

 Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  w  związku  z  realizacją  Kontraktu  

będą  rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

 Dopisuje się nową Klauzulą 21 

21 

Działania 

kontrolne i 

sprawdzające 

Wykonawca  podlega  wszelkim  działaniom  kontrolnym  i  sprawdzającym  

podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.   

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów 

lub kontrole na miejscu,  jakie  uznają  one  za  niezbędne  w  celu  uzyskania  

informacji  dotyczących wykonywania  Kontraktu.  Wykonawca  zobowiązuje  

się  niezwłocznie  dostarczyć uprawnionym  instytucjom,  na  ich  prośbę,  

wszelkie  dokumenty  dotyczące  wykonywania Kontraktu. 

 Dopisuje się nową Klauzulę 22 

22 

Klauzule 

końcowe 

Jeżeli  na  jakimkolwiek  etapie  wykonywania  Kontraktu  finansowanego  ze  

środków publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności:  

(a)  dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;   

(przez „praktyki korupcyjne” rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, 

wynagrodzenia za usługę  lub  prowizji  w  stosunku  do  jakiejkolwiek  osoby  

jako  zachęty  czy  nagrody  za wykonanie  czy  powstrzymanie  się  od  

wykonania  jakiejkolwiek  czynności  związanej z przyznaniem Kontraktu lub 

wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym)  

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

powstanie  nadzwyczajnych wydatków handlowych  

(przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje nie 

wymienione w głównym Kontrakcie  i  nie  wynikające  z  właściwie  

zawartego  kontraktu  powołujące  się  na  główny Kontrakt,  prowizje  

niewypłacone  w  zamian  za  faktyczne  i  prawidłowe  usługi  oraz  inne 

świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju)  

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni 
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współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15.   

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                              WYKONAWCA: 

     

 

…………………………………   ……………………………………….
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ZAŁĄCZNIK DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW KONTRAKTU 

Przedmiot Klauzula Dane 

Nazwa Projektu (Robót)   „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w 

aglomeracji Zdzieszowice – budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Januszkowice” nr POIS.01.01.00-00-200/13 

w ramach działania 1.1 - gospodarka wodno – 

ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. 

RLM, priorytetu I - gospodarka wodno – 

ściekowa Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 

 

Nazwa, adres pocztowy 

i elektroniczny Zamawiającego 

1.1.2.2 

1.3 

„Wodociągi i Kanalizacja”  Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. 

Wschodniej 2, 47-330 Zdzieszowice 

Nazwa, adres pocztowy 

i elektroniczny Wykonawcy 

1.1.2.3 

1.3 

 

Nazwa, adres pocztowy 

i elektroniczny Inżyniera 

1.1.2.4 

1.3 

 

Czas na Ukończenie 1.1.3.3 30 września 2015 r.  

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 12 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa 

Przejęcia przez Inżyniera Kontraktu 

Czas Przekazania Terenu Budowy 2.1 W Dacie Rozpoczęcia 

Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 10% (dziesięć procent) Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej brutto 

Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00 

Maksymalna wysokość kar 

umownych 

8.7 

15.4 

 

50%  Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

brutto 

Kara Umowna za Opóźnienie 8.3 

8.7 

11.4 

0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

brutto za każdy dzień zwłoki 

Waluty płatności  14.15 PLN (złote polskie) 
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Terminy na przedstawienie 

dowodów ubezpieczeń: 

(a) dowód ubezpieczenia 

(b) polisy 

18.1 przed podpisaniem Kontraktu 

Maksymalne potrącenie na 

ubezpieczenie Ryzyka 

Zamawiającego 

18.2 bez potrącenia 

Minimalna suma gwarancyjna 

Ubezpieczenia Robót i Sprzętu 

Wykonawcy 

18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

brutto 

Minimalna suma gwarancyjna 

Ubezpieczenia od zranienia osób i 

szkód majątkowych 

18.3 25% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

brutto bez ograniczenia liczby zdarzeń, nie 

mniej, niż 500 000PLN (pięćset tysięcy 

złotych) 

Limit roszczenia Zamawiającego o 

zapłatę dodatkowych kosztów 

dokończenia Robót 

8.7 

15.4 

50 % (pięćdziesiąt procent) Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej brutto 

 

ZAMAWIAJĄCY:   WYKONAWCA: 

 

 

…………………………………      ………………………………………. 
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