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CZĘŚĆ II 

UMOWA NR:…………… 
 
zawarta w dniu ......................... r. we Wrocławiu pomiędzy: 
 

ZOO Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą pl. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618, wpisaną do Krajowego Rejestry Sądowego 
pod nr KRS 0000350789 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 
reprezentowaną przez: 

Radosława Ratajszczaka - Prezesa Zarządu, 

Grzegorza Kaliszczaka – Członka Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a 
 
 
reprezentowaną przez: 
 
 
 
 
zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 
Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
publicznych  (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest Dostawa montaż oraz instalacja urządzeń multimedialnych  
i oprogramowania wraz z pawilonem wystawienniczym pod nazwą:  „Klimat, Zwierzęta, Ludzie”. 

2. Zamówienie będzie obejmować w szczególności: 
2.1 przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno  - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 
pawilonu wystawienniczego zgodnie z ww. rozporządzeniem, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz.1409 z późn. zm.) i obowiązującymi przepisami  

2.2 uzyskanie pozwolenia na budowę pawilonu wystawienniczego oraz niezbędnych do jego 
wydania uzgodnień i decyzji; 
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2.3 dostawę oraz montaż pawilonu pod instalacje wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi do 
jego prawidłowego posadowienia i funkcjonowania; 

2.4 sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 
2.5 dostawę elementów ekspozycji oraz urządzeń multimedialnych; 
2.6 konfigurację techniczną dostarczonych urządzeń multimedialnych; 
2.7 uruchomienie, próby działania, testy sprawdzające poprawność działania przedmiotu 

zamówienia; 
2.8 przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia; 
2.9 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie konieczne do dopuszczenia do użytkowania lub 

ostatecznych decyzji warunkujących to dopuszczenie; 
2.10 sprawowanie nadzoru autorskiego 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – Program funkcjonalno – 
użytkowy do niniejszej Umowy. 

§ 2 
Terminy realizacji 

1.  Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia 
Umowy, z zachowaniem następujących terminów pośrednich: 

1.1 Przekazanie projektu budowlanego, uprzednio uzgodnionego z Zamawiającym oraz złożenie 
kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi w terminie 6 tygodni od dnia 
podpisania Umowy, 

1.2 Przekazanie, uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego, kompletnej dokumentacji 
projektowej nastąpi w terminie 10 tygodni od dnia podpisania Umowy 

1.3 Rozpoczęcie realizacji prac na podstawie ww. dokumentacji oraz zgodnie z Opisem przedmiotu 
zamówienia nastąpi w terminie14 dni po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. Termin wykonania zamówienia obejmuje jednocześnie zakończenie procedur odbiorowych i uzyskanie 
ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub ostatecznych decyzji warunkujących to 
dopuszczenie . 

3. Wykonawca będzie realizował prace tylko w obszarze wyznaczonym przez Zamawiającego. Pozostałe 
wszelkie niezbędne prace i dostawy należy wykonać we wcześniej uzgodnionym terminie z przedstawicielem 
Zamawiającego. Dostawy elementów konstrukcyjnych mogą nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 6.00 do9.00 lub od 17.00 do 21.00. 

4. Za datę zakończenia robót uważa się potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis do Dziennika Budowy 
zgłaszający zakończenie robót oraz pozytywny protokół uruchomienia ekspozycji wystawienniczej, o którym 
mowa w § 5 ust. 3 Umowy. 

§ 3 
Obowiązki i oświadczenia Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy należy: 
1.1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 
1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, którego skład zostanie wskazany Wykonawcy po podpisaniu 

Umowy, 
1.3. przeprowadzenie odbioru dokumentacji projektowej i wykonanych na jej podstawie robót oraz zapłata 

za ich wykonanie 
 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie 
prowadzonych prac w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.  
 

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot każdej dostawy jest fabrycznie nowy i wolny od wad i że może być 
użytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest 
wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 
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4. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe Przedmiotu Umowy są zgodne ze złożoną 

ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanego oprogramowania 
oraz oprogramowania zainstalowanego na dostarczonych komputerach  
a Zamawiający wskutek zawarcia niniejszej Umowy jest upoważniony do korzystania z dostarczonego 
przez Wykonawcę oprogramowania. 

 
6. Wykonawca ponosi ryzyko związane z dostawą, rozładunkiem, montażem, ustawieniem, instalacją, 

rozruchem, wykonaniem prób, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego.  
 
7. W trakcie obowiązywania Umowy, w przypadku zakończenia produkcji sprzętu będącego przedmiotem 

umowy lub jego modyfikacji, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na inny 
o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie nie wyższej niż określona w niniejszej Umowie. 
Zmiana sprzętu może nastąpić po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 
8. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową właściwe i zgodne  

z wymogami producenta, wymogami technicznymi i bhp szkolenia dla pracowników wskazanych przez 
Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi Przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem pisemnej 
instrukcji obsługi Przedmiotu Umowy w języku polskim. 

 
9. Wykonawca zapewnia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w szczególności przepisami i normami 
przeciwpożarowymi, higienicznymi, budowlanymi i normami bezpieczeństwa, wytycznymi zawartymi w 
SIWZ oraz bieżącymi wskazówkami Zamawiającego. 

 
10. Wykonawca zobowiązuje się opracować dokumentację projektową zgodnie z warunkami Programu 

funkcjonalno-użytkowego, z postanowieniami Umownymi i wytycznymi do projektowania oraz zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 

 
11. Przekazana dokumentacja projektowa ma być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać ma wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i 
pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających 
się na komplet Przedmiotu Umowy. 

 
12. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania. Wyroby inne będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

 
13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie ZOO Wrocław Sp. z o.o. w terminie określonym w § 

2  wraz z protokołem zdawczo -odbiorczym: 
13.1  egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji papierowej w ilości 4 egzemplarzy wraz z 
oświadczeniami: 
a. o kompletności dokumentacji, 
b. o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
c. o zgodności dokumentacji z Umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i 
normami, 
d. o przysługujących mu do opracowanej dokumentacji projektowej wyłącznych i nieograniczonych 
prawach autorskich (osobiste i majątkowe), 
e. o nieobciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, 
13.2 Dokumentację  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu także w formie elektronicznej w formacie 
PDF w 1 egzemplarzu na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R). Wersja elektroniczna projektu musi być 
jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji 
papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, 
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opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy udostępnić format edytowalny rysunków umożliwiający 
odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD) celem dokonania wstępnych pomiarów przez 
Zamawiającego oraz edytowalną wersję części opisowej dokumentacji. 
13.3. Wymogi dla wersji elektronicznej: 

 pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych 
lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie 
wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości 
biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w 
skład projektu powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

■ rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 
rozdzielczość 300-600 dpi, 
maksymalna liczba kolorów: kolor 24 bitowy, 

■ rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe: 
rozdzielczość 300-600 dpi, 
8 bitowa skala szarości. 

14. Jeżeli w dokumentacji projektowej zostaną stwierdzone wady, to będą one oraz roboty i prace wykonane 
na jej podstawie, poprawione na koszt Wykonawcy. 

15. W zakresie robót budowlanych koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązuje się do: 

15.1. wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową opracowaną we własnym zakresie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, a także z 
uwzględnieniem dodatkowych wytycznych podanych w Instrukcji dla Wykonawców oraz w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym, 
15.2. zapewnienia nadzoru autorskiego w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej na 
czas budowy, 
15.3. urządzenia terenu budowy, zorganizowania, utrzymania i zlikwidowania zaplecza budowy oraz zasilenia 
zaplecza budowy w energię elektryczną i wodę (według własnych potrzeb). Miejsce zlokalizowania zaplecza 
budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie na etapie sporządzania projektów w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy należy 
niezwłocznie przywrócić do stanu pierwotnego; Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania 
terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonać demontażu ewentualnych 
obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu rozpoczęcia czynności odbioru ostatecznego robót, 
15.4. wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 
utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów, 
15.5. umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia do 
wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na 
czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem użytkowników tych sieci, 
15.6. poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z 
wykonywaniem Przedmiotu Umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu 
zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót. Obowiązkiem 
Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych z usuwaniem powstałych szkód oraz informowanie 
Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez 
ubezpieczyciela, 
15.7. koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego 
porządku na terenie budowy, 
15.8. usunięcia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, a także zapewni ich 
właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót, a w przypadku 
ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywając jej koszty. 
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§ 4 
       Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności na łączną wartość nie mniejszą niż  
2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy), w zakresie umożliwiającym 
pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego 
zamówienia, na dowód czego przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, w dniu 
podpisania niniejszej Umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść 
warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę 
ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy 
ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz 
potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej, uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z 
polisy (odszkodowanie lub inna należność). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia w zakresie 
Odpowiedzialności Cywilnej, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na cały okres trwania prac 
będących przedmiotem niniejszej Umowy i przedkładania na dowód tego Zamawiającemu bez osobnego 
wezwania nie później niż 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia polisy 
ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 wraz z kompletem 
dokumentów ubezpieczeniowych). 

§ 5 
Odbiór prac 

1. Odebranie dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru 
częściowego podpisanym przez obie strony. 

2. Strony ustalają, że odbiór dokumentacji zostanie dokonany po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiającego 
jej kompletności i poprawności. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji w terminie 7 dni liczonych od daty 
dostarczenia kompletnej dokumentacji. 

3. Odbiór ekspozycji wraz z pawilonem nastąpi po wyregulowaniu i zintegrowaniu sprzętu multimedialnego w 
taki sposób aby uzyskać przez Zamawiającego zakładane funkcjonalności oraz treść przekazywaną przez 
każdą z ekspozycji, przy czym przez funkcjonalności Zamawiający rozumie  wszelkie zaplanowane lub 
przewidziane przez Zamawiającego atrybuty, założenia, cechy, wymogi i zgodności Przedmiotu Umowy. 

4. W ramach czynności odbiorowych Strony przeprowadzą w szczególności testowe uruchomienie elementu 
Przedmiotu Umowy w celu sprawdzenia funkcjonalności, o której mowa w ust. 3 i zgodności jego działania  
z opisem przedmiotu zamówienia, Umową i dokumentacją projektową. O ile inaczej nie zastrzeżono w 
niniejszej Umowie, na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia niezbędnych programów, kodów i danych 
do sprawdzenia funkcjonalności. Odbiór końcowy polegać będzie ponadto na ocenie ilości i jakości 
wykonanych prac i robót pod względem technicznym, estetycznym i użytkowym oraz zgodności wykonanych 
robót z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. 

5. W wyniku przeprowadzenia czynności odbiorowych Zamawiający w protokole odbioru oświadcza, czy 
przyjmuje przedmiot odbioru (element Przedmiotu Umowy albo Przedmiot Umowy) bez uwag, czy przyjmuje 
go z uwagami czy też odmawia dokonania odbioru przedmiotu odbioru. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu winien być 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia (wpis do 
dziennika budowy). 

7. Przy zgłoszeniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy do odbioru, jako warunek odbioru, należy dostarczyć 
Zamawiającemu: 
a. Informacje dotyczące producentów urządzeń, 
b. Dokumentację techniczną, w której wskazane będzie, w jaki sposób urządzenia zostały wyprodukowane 

(informacja o konstrukcji urządzeń, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach) 
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c. Informację o zalecanym sposobie montażu oraz instrukcje obsługi w języku polskim, 
d. Instrukcję użytkowania, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami, 
e. Badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z obowiązującymi normami. 
f. Certyfikat zgodności Przedmiotu Umowy, jako całości z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa, 

wystawiony przez akredytowaną jednostkę obejmujący stwierdzenie, że Przedmiot Umowy nadaje się do 
używania w celu określonym w niniejszej Umowie, w tym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
  

g. wszelkie inne dokumenty (certyfikaty, uzgodnienia, protokoły z inspekcji, etc.) warunkujące używanie i 
wykorzystywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

h. Wszelkie pozostałe dokumenty wskazane w niniejszej Umowie, chyba, że Umowa stanowi, że mają być 
dostarczone w innych terminach szczegółowo w niej podanych. 

§ 6 
Gospodarka odpadami 

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 
1.1. postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jest 

posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych; 

1.2. przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadów, tj. materiałów pochodzących z rozbiórek i 
robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych 

do ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej określonej § 9 ust. 1 
1.3. wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy oraz wywozu frezu na składowisko w ramach ceny ofertowej 

określonej w § 9 ust. 1 

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, 
powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do posiadania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

§ 7 
Warunki wykonania Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa  ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014, poz. 883), przepisy szczególne, muszą odpowiadać normom oraz 
posiadać stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

3. Materiały użyte do realizacji Przedmiotu Umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu 
użytych materiałów do stosowania. 

4. Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt 
Wykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań, a ich wynik wykaże, że materiały bądź 
roboty nie spełniają wymogów, to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań 
będą prawidłowe, to koszty badań ponosi Zamawiający. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego 
zakresu robót i prac przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt. 
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§ 8 
Prawa autorskie 

1. Wraz z przekazaniem elementów przedmiotu umowy stanowiących dzieła (w tym opracowań)  Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych dzieł wykonanych w ramach Umowy. 

2. W ramach przeniesionych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych 
korzystać z dzieł na następujących polach eksploatacji: 

 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieł, w tym opracowań projektowych - kserowanie, skanowanie 

oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD, DVD lub flash, 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono: 

a) korzystać z dzieł na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb ustawowych 
i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać opracowania lub ich 
dowolną część, a także ich kopie: 
• innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 

projektowych, 
• wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
• innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
• stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

 
b) wykorzystywać dzieło lub jego dowolną część do prezentacji, 
c) wprowadzać dzieło lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk 

komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek związanych, 
d) zamieszczać dokumentację na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków 

wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia 
wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci 
Internet, 

e) zwielokrotniać dzieło lub jego część dowolną techniką, 
 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ust. 2 - publiczne, wystawienie, 

wyświetlenie a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W wypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu dzieła podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowiązuje się 
przekazać wraz z nimi oświadczenia osób albo podmiotów współpracujących, o przeniesieniu praw autorskich 
na Zamawiającego i o udzieleniu zgody na wykonywanie praw zależnych 

    w granicach opisanych w niniejszym paragrafie. 

4. Zamawiający wraz z chwilą przekazania mu dzieła będzie uprawniony do dokonywania jego opracowania w 
szczególności zmian, przeróbek i adaptacji, przy czym Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na 
rozporządzanie i korzystanie z tak wykonanych opracowań. Z tą też chwilą Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do opracowań 
objętych niniejszą Umową, a prawo takie będzie przysługiwało Zamawiającemu. Za dokonane zmiany, 
przeróbki lub adaptacje dokumentów odpowiedzialność ponosił będzie Zamawiający, chyba że ich dokonanie 
zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez 
Wykonawcę. 

5. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub udzielić tym osobom licencji na 
korzystanie z opracowania. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zgody na wykonywanie praw zależnych i 
innych zgód określonych w niniejszym paragrafie oraz przeniesienie własności nośników, na jakich dzieła 
utrwalono nastąpi w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w  §9 Umowy. 

7. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z opracowania na każdym odrębnym 
polu eksploatacji. 
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§9 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Cena ofertowa jest sumą cen ryczałtowych określonych w Załączniku nr 1a - Zestawienie kosztów zadania: 
 ........................... zł netto (słownie:................................... złotych netto), tj ............................. zł brutto 
(słownie: .............................................. złotych brutto), podatek VAT ..................................... zł (słownie: 
 ......................................... złotych) w tym: 
1.1. w tym za przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz za przeniesienie 
praw i udzielenie zgód, o których mowa w § 8 niniejszej Umowy oraz złożenie wniosku o pozwolenie  na 
budowę,  w wysokości…………….zł netto (słownie: ...... złotych netto), tj ............................. zł brutto 
(słownie: .............................................. złotych brutto), podatek VAT ..................................... zł (słownie: 
 ......................................... złotych). 
1.2. za wykonanie pozostałych obowiązków stanowiących Przedmiot Umowy: ….zł netto (słownie:
 ........................... złotych netto), tj ..................................... zł brutto 
(słownie: .............................................. złotych brutto), podatek VAT ..................................... zł (słownie: 
 ......................................... złotych). Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i składniki niezbędne 
do wykonania Przedmiotu Umowy w tym między innymi koszty uzgodnień, opinii, ceł i podatków.  

2. Podstawą wystawienia faktury VAT będą zaakceptowane przez Zamawiającego bez uwag protokoły odbioru,  
o których mowa w § 5.  

3. Zapłata  nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, w dwóch częściach: 
pierwsza część określona w ust. 1 pkt 1.1. – po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
projektowej oraz po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę  oraz druga część określona w ust. 1 pkt 1.2. 
– po wykonaniu umowy. 

4. Faktury zostaną wystawione na: 

ZOO Wrocław sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 WROCŁAW 
NIP: 898-216-74-37 

5. W przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonania poszczególnych elementów zamówienia, zakres 
prac zostanie zmniejszony, a wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie obniżone o wynagrodzenie należne 
za wykonanie tych elementów zgodnie z zestawieniem kosztów zadania.  

6. Strony postanawiają, że w przypadku braku możliwości wykonania całego zakresu Przedmiotu Umowy, jak 
również w razie konieczności przerwania prac lub rezygnacji z ich części stanowiących przedmiot 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace. Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 
niniejszego paragrafu ulegnie wówczas zmniejszeniu o koszt niewykonanej części zakresu, ustalony wg 
wyceny wynikającej z Zestawienia Kosztów Zadania. Zapłata nastąpi, zatem do wysokości faktycznie 
wykonanych prac. 

7. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobył wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość 
roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych 
do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej Umowy wierzytelności wyłącznie za 
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

 

§10 
Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza realizację Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców na zasadach określonych  
w art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz w rozumieniu i zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo 
zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907). 

2. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia  
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i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne i ponosi pełną 
odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców. 

3.  Umowa z Podwykonawcą powinna określać w szczególności zakres prac powierzonych Podwykonawcy, 
terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. 
Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. Wynagrodzenie za prace należne podwykonawcom nie może łącznie przekraczać wynagrodzenia 
Wykonawcy przewidzianego w Umowie z Zamawiającym za wykonanie tych prac. Umowa o 
podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę od uprzedniej 
zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawcę 
na rzecz Podwykonawcy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie  
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi 
lub roboty budowlanej. Płatności te muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz innych 
przepisów prawa, a także z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca zapewni terminową zapłatę 
wynagrodzenia Podwykonawcom. 

6.  W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się umieszczać następujące 
postanowienia: 
1) postanowienie, że Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy na tyle, na ile one 
odnoszą się do dostaw, robót budowlanych i usług, jakie mają zostać wykonane przez takiego 
Podwykonawcę; Wymagane jest oświadczenie w umowie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią 
umowy zasadniczej i ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia. 
2) postanowienie, że Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub 
jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części dostaw, robót budowlanych ani 
usług; 
3) postanowienie, że prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez 
Wykonawcę umowy nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

8.  Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi 
Podwykonawcami  zobowiązani są zastrzec postanowienie, że Zamawiający ma prawo wglądu w 
dokumenty finansowe Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i prawo żądania  przedstawiania 
na każde wezwanie  Zamawiającego dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia, a 
także przedstawienia innych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie 
Zamawiającego wymagane dokumenty, oświadczenia lub wyjaśnienia przedstawić.  

9. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca winien wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w 
związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi 
wymaganiom stawianym Wykonawcy, a Zamawiający przed akceptacją Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy według zasad poniższych ma prawo żądać dokumentów potwierdzających przedmiotowe 
okoliczności. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia w części zamówienia obejmujące  
roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty 
budowlane, jest  obowiązany do przedłożenia  Zamawiającemu  projektu tej umowy wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tym projekcie umowy lub ze wskazaniem tej 
części dokumentacji, nie później niż na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku 
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projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wraz ze zgodą 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

11. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
i wszystkich wymaganych dokumentów, nie wyrazi na piśmie zastrzeżeń, będzie się uważało, że 
Zamawiający zaakceptował projekt umowy. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w 
SIWZ, w niniejszej umowie lub dokumentach stanowiących jej integralną część lub nie zawiera 
wymaganych dokumentów lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w  pkt. 
3. 

12.  Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu  Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia 
kopii zawartej umowy ma prawo złożenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w tych przypadkach, 
w których zgodnie z niniejszą umową ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 11 
powyżej.   

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

14. Każda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcą,  w tym zamiana zakresu 
wykonywanych przez niego robót, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i uprzednio 
zaakceptowana przez Zamawiającego  na zasadach określonych w niniejszej Klauzuli. Zmiana 
Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może zatem nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

15.  Zatrudnienie podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcą, w tym zmiana zakresu wykonywanych 
przez niego robót bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków 
umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania  terminu 
dodatkowego. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo 
zaakceptowana przez Zamawiającego.  
 

16.  Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań  
wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca zlecając prace podwykonawcom, zobowiązany 
jest bezwzględnie  przestrzegać przepisów wynikających  z art. 647 ¹ Kodeksu cywilnego.  

17. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje 
prace w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy  i przepisami prawa. 

18. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót lub 
dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy 
Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, przekaże  Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące 
z tych zobowiązań. 

19. Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za 
prace wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez 
Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom tj. oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentacji składających je Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, że wszystkie kwoty należne mu za prace, zostały Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne 
zaległości  Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w 
tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o 
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podwykonawstwo.  
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie  

należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym 
podwykonawcą, w tym prawo do żądania do przedstawienia przez Wykonawcę kserokopii 
potwierdzonego dokumentu przelewu  na kwotę należną podwykonawcom.  

21.  W przypadku  wykonania niniejszej umowy  bez udziału  podwykonawców, wypłata wynagrodzenia 
Wykonawcy nastąpi po złożeniu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, będącego 
przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierał żadnych umów z podwykonawcami.  

22.  Jeżeli na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić 
się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

23.  Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania.  

24. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w punkcie powyżej, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli  
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

25. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należnego 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte 
wykonanie i odbiór robót, lub dostaw lub usług a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt. 24 
uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Zobowiązanie to dotyczy wyłącznie należnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

26. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub złożonej do depozytu 
sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę.  

27. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego lub konieczność dokonania bezpośredniej 
zapłaty na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego. 
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§11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej 
brutto, o której mowa w § 9 niniejszej Umowy, co stanowi kwotę ………….. zł (słownie: ……………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonywania niniejszej Umowy zostało wniesione w formie ……………………….. 
Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

3. Jeśli zabezpieczeniem należytego wykonania ma być gwarancja, to gwarancja powinna  przewidywać 
zapłacenie Zamawiającemu w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nw. 
oświadczenia nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie kwoty do wysokości udzielonej gwarancji, 
po otrzymaniu pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się 
ze zobowiązań wobec Zamawiającego. 

4. Gwarancja zawierająca wymóg potwierdzenia autentyczności podpisów osób uprawnionych do 
reprezentowania Zamawiającego, będzie uznawana przez Zamawiającego za bezwarunkową. 

5. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia                
do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 100 
% kwoty gwarancyjnej, do przewidywanego terminu zakończenia wykonywania Umowy. Czynności 
wymienione powyżej mogą być powtórzone jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu wykonywania 
Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia do przedłużenia 
terminu ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
w wysokości 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rękojmi.  

7. W przypadku nie przedłużenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie 
z powyższymi zapisami w przewidzianych terminach, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania 
z wniesionego już zabezpieczenia wykonania. 

8. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania  w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić treść takiej gwarancji Zamawiającemu do akceptacji przed 
podpisaniem Umowy bądź przed upływem okresu obowiązywania takiej gwarancji (na dalszy okres). 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione                         
w następujący sposób:  

9.1. 70 % kwoty, o której mowa w ust.1, tj.: ………. zł (słownie: …………….), stanowi zabezpieczenie zgodnego 
z niniejszą Umową wykonania prac umownych i zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania 
przez strony protokołu odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 9 ust. 1 i uznania w tym zakresie 
zamówienia za należycie wykonane, a jeżeli w protokole odbioru  zostały wymienione wady oraz roboty 
do wykonania – zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane 

9.2. 30 % kwoty, o której mowa w ust. 1, tj.:……………..zł (słownie: ……………..), stanowi zabezpieczenie 
pokrycia roszczeń w ramach rękojmi i zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu od zakończenia okresu 
rękojmi, o którym mowa w Umowie. 

§ 12 
Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie ………………………… 
2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie ...................................  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę pisemnie przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy, a 
wyłącznie pisemnego powiadomienia. 

4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o zmianę osoby 
wskazanej w ust.2. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego na piśmie. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia 
odrębnego aneksu do umowy. 
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§ 13 
Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela …… miesięcy gwarancji na Przedmiot Umowy.  

2. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, wady i uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie jego poprawnego, 
zgodnego z instrukcją użytkowania. W przypadku niemożności naprawy dostarczonego sprzętu, Wykonawca 
zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad.  

3. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia 
z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się 
od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. 

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach 
określonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wyroby i urządzenia 
wystawione przez ich producentów. 

6. Jeżeli w trakcie okresu rękojmi i gwarancji pojawią się wady wykonawcze, Wykonawca przed przystąpieniem 
do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres i technologię ich naprawy. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni 
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym, wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

8. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 7, będzie każdorazowo określana według cen obowiązujących w 
tym okresie. 

§ 14 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 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. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, 
że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem 
terminu jej wykonania. 

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji 
robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy. 

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których 
zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji. 

§ 15 
Kary umowne 

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w 
podanych wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 
1.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % ceny ofertowej 

netto, określonej w § 9 ust. 1, 
1.2. za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 2 ust. 1, w wysokości: 
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a. 0,05 % ceny ofertowej (brutto), określonej w § 9 ust. 1. za każdy dzień liczony od upływu terminu 
określonego w § 2 ust 1 pkt 1.1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

b. 0,05 % ceny ofertowej (brutto), określonej w § 9 ust. 1. za każdy dzień liczony od upływu terminu 
określonego w § 2 ust 1 pkt 1.2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

c. 0,05% ceny ofertowej (brutto), określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień nie dotrzymania terminu 
określonego w  § 2 ust 1 pkt 1.3 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

d.    0,5 % ceny ofertowej (brutto), określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień nie dotrzymania terminu 
końcowego o którym mowa w § 2 ust 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

1.3. za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, lub ujawnionych w okresie 
gwarancji rękojmi, w wysokości 0,03 % ceny ofertowej brutto, określonej § 9 ust. 1, za każdy 
dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

1.4. za nie przedłożenie w terminie o którym mowa w § 4 ubezpieczenia, w wysokości 5% ceny 
ofertowej brutto określonej § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

1.5. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom robot budowlanych – 0,2 % ceny ofertowej (brutto), określonej w  
§ 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 

1.6.  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,1 % ceny ofertowej (brutto), 
określonej w § 9 ust. 1 dzień opóźnienia. 

1.7.  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany– 0,1 % ceny ofertowej (brutto), 
określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

1.8.  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,1 % ceny ofertowej 
(brutto), określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. 

3. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od 
daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust.3, kary określone w ust. 1 niniejszego paragrafu 
będą mogły zostać przez Zamawiającego potrącone w szczególności: z wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikającego z niniejszej umowy, innych należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z 
Zamawiającym lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 16 
Zmiany w umowie 

1. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona z zastrzeżeniem następujących warunków, które nie mogły być 
przewidziane w czasie prowadzenia postępowania: 

1.1 Zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących 
Zamawiającego; bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy. Zmiany umowy 
dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych 
przepisów. 

1.2 Zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, niezależnych od stron umowy lub niezależnych od 
Wykonawcy, m.in.: 

 
1.2.1 o czas dokonania niezbędnych uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, wydawania decyzji lub 

pozwoleń, ponad okresy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego, 
1.2.2 konieczność dokonania zmian w przedmiocie umowy w przypadku braku zgody właścicieli na 

przeprowadzenie inwestycji, 
1.2.3 konieczność wykonania prac dodatkowych, nieobjętych przedmiotem zamówienia ale niezbędnych 

do jego wykonania, o ile będą one miały wpływ na termin wykonywania przedmiotu zamówienia, 
1.2.4 wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie czynności określonych w Umowie np. 

inwentaryzacji, pomiarów geodezyjnych, geologicznych, oględzin i innych czynności koniecznych do 
wykonania Umowy spowodowane przez m.in.: 
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1.2.4.1 powódź, warunki atmosferyczne, kataklizmy lub inne niesprzyjające warunki fizyczne, 
1.2.4.2 brak zgody właścicieli lub zarządców terenu lub inne uniemożliwiające przeprowadzenie prac 

istniejącą infrastrukturę lub jej stan konieczność skoordynowania zamówienia z innymi zadaniami, o 
ile zadania te mają wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

1.2.5 Zmiana terminu określonego w Umowie, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, aby wykonawca 
po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym 

1.3 Zmiany w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane w 
czasie prowadzenia postępowania, w tym przede wszystkim w zakresie nie zinwentaryzowanego 
mienia, odkryć archeologicznych, i podobnych przeszkód, które zostały ujawnione podczas 
wykonywania prac. Zmiana zakresu zamówienia określonego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 
jest możliwa tylko w zakresie      
niezbędnym, aby wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać Przedmiot Umowy w 

sposób zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 
1.4 zmiany w zakresie realizacji inwestycji, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia 

postępowania, a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu 
zamówienia, zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac 
projektowych lub też w sytuacji kiedy ww. rozwiązania okażą się bardziej korzystne dla interesu 
publicznego. Zmiana zakresu prac określonego w SIWZ, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, do 
zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami; prawidłowego 
wykonania Przedmiot Umowy w sposób zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

1.5 zmiana może nastąpić również wtedy, gdy Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub 
prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne 
lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego. 

 
1.6 Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone 

z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, czego strony nie przewidywały 
przy 
zawarciu Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, poprzez zmianę sposobu jej 
wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierając się na zasadach współżycia 
społecznego interesów Zamawiającego i Wykonawcy. Przy czym zmiana Umowy dopuszczalna jest tylko 
w zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia. 

1.7  Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania Umowy ze względu na zaistnienie siły wyższej. Zmiana 
Umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, wykonawca mógł 
wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Pod pojęciem 
"siły wyższej" rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do 
zapobieżenia przez strony(ę) Umowy, a zaistniałe po podpisaniu Umowy, w szczególności takie jak: 

1.7.1.   wojny, działania wojenne, inwazje, działania wrogów zagranicznych, 
1.7.2 terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 
1.7.3 rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego 

podwykonawców lub Zamawiającego, 
1.7.4 zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, 

z 
wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 

1.7.5 działania sił przyrody, huragany, powodzie, 
1.7.6 ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej 

lub regionalnej kampanii, a którym Strona nie mogła zapobiec. 
 

1.8 W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obniżone. 
2.  Strony dopuszczają zmianę sposobu zapłaty w przypadku, gdy nastąpi zmiana terminu realizacji przedmiotu 

Umowy lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. 
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§ 17 
Rozwiązywanie sporów 

1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą 
wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą. 

2. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w 
sposób o którym mowa powyżej, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej - aneksu pod rygorem 
nieważności. 
2. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden 

egz. dla Wykonawcy. 
3. Załącznikami do umowy są: 

3.1 Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy, 
3.2 Załącznik nr 1a – Zestawienie kosztów zadania, 
3.3 Załącznik nr 2 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 
3.4 Załącznik nr 3 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
3.5 Załącznik nr 4 – Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy. 
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