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UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH
(„Umowa”)
zawarta w Warszawie dnia [●] listopad 2017 r. pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 stycznia
2012 roku Nr GP-IX.0052.523.2012 przez Marię Kolankiewicz - Dyrektora Domu Dziecka Nr
15, im. ks. Baudouina, ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa
zwaną dalej „Inwestorem”,
a
1.

[●] (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi z KRS stanowi Załącznik nr 13 do
Umowy)

zwaną dalej „Generalnym Wykonawcą” albo „GW”

Inwestor i Generalny Wykonawca mogą być dalej zwani „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.

§ 1. Definicje
Dla potrzeb Umowy Strony przyjmują następujące definicje następujących pojęć:
Cena Jednostkowa

oznacza cenę jednostki ilościowej, która została przyjęta
przez GW w celu obliczenia Wynagrodzenia należnego
za wykonanie Umowy, wskazana w Załączniku nr 8 do
Umowy.

Dalszy Podwykonawca

oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z
którą Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
zawarł umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, o ile pozostaje w związku z
Pracami.

Data Rozpoczęcia Prac

oznacza Dzień następujący po Dniu otrzymania przez
GW od Inwestora pisemnego polecenia rozpoczęcia
Prac oraz przekazania GW Terenu Budowy.
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Data Zakończenia Prac

oznacza Dzień, w którym upłynie dnia trzydziestego
pierwszego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (3107-2018 r.)

Dokumentacja Powykonawcza

oznacza dokumentację powykonawczą w rozumieniu
Ustawy, sporządzoną przez GW w ramach
Wynagrodzenia,
odzwierciedlającą
faktyczne
wykonanie Prac
w stosunku do Projektu
Wykonawczego, opisaną szczegółowo w § 7 Umowy.

Dokumentacja Projektowa

oznacza dokumenty wskazane szczegółowo w § 5
Umowy.

Dokumentacja Wykonawcy

oznacza wszelką dokumentację niezbędną do
prawidłowej, zgodnej z Ustawą i pozostałymi
wymogami przywołanymi w Umowie realizacji
Inwestycji.

Dostawca

oznacza podmiot, który na zamówienie Generalnego
Wykonawcy,
Podwykonawcy
lub
Dalszego
Podwykonawcy dostarcza Materiały, Urządzenia,
Wyposażenie lub inne produkty dla realizacji
Inwestycji.

Dzień

oznacza jakikolwiek dzień kalendarzowy, który zaczyna
się i kończy o północy.

Dzień Roboczy

oznacza jakikolwiek dzień nie będący sobotą lub dniem
ustawowo wolnym od pracy w Rzeczypospolitej
Polskiej, który zaczyna się i kończy o północy.

Gwarancja Dobrego i
Terminowego Wykonania

oznacza uzyskaną przez GW bezwarunkową,
nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie Inwestora
gwarancję bankową dobrego i terminowego wykonania
Umowy, wydaną przez renomowany bank z siedzibą w
Polsce, której wzór zawarto w Książce Projektu
stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy, opisaną
szczegółowo w § 23 Umowy.

Gwarancja Jakości

oznacza uzyskaną przez GW bezwarunkową,
nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie Inwestora
gwarancję bankową zabezpieczającą roszczenia z tytułu
rękojmi i gwarancji, wydaną przez renomowany bank z
siedzibą w Polsce, której wzór zawarto w Książce
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Projektu stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy,
opisaną szczegółowo w § 23 Umowy.
Harmonogram

oznacza łącznie Ogólny Harmonogram RzeczowoFinansowy
oraz
Szczegółowy
Harmonogram
Rzeczowo- Finansowy.

Inne Pozwolenia

oznacza wszelkie inne, niż Pozwolenie na Budowę,
decyzje, pozwolenia, licencje, opinie, uzgodnienia, itp.,
które zostały uzyskane dla realizacji Inwestycji, lub
których uzyskanie będzie konieczne zgodnie z Umową.

Inny Podwykonawca

oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
wskazaną przez Inwestora w celu wykonania prac
nieobjętych Umową, wykonywanymi w Okresie
Budowy równolegle z Pracami prowadzonymi przez
GW.

Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego

oznacza inspektora nadzoru inwestorskiego
rozumieniu Ustawy, powołanego przez Inwestora.

Inwestycja

oznacza budynek przy ul. Nowogrodzkiej 77 w
Warszawie.

Kaucja Gwarancyjna

oznacza kwotę zatrzymaną przez Inwestora celem
zaspokojenia ewentualnych roszczeń względem GW,
opisaną szczegółowo w § 17 Umowy.

Kierownik Budowy

oznacza kierownika budowy w rozumieniu Ustawy,
powołanego przez GW.

Kierownik Kontraktu

oznacza osobę wyznaczoną przez Generalnego
Wykonawcę,
posiadającą
pełnomocnictwo
do
reprezentacji Generalnego Wykonawcy we wszelkich
sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

Kodeks Cywilny

oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.

Materiały

oznaczają wszelkie wyroby i materiały budowlane z
wyłączeniem Urządzeń i Wyposażenia, które mają być
dostarczone i użyte przez GW do realizacji Inwestycji,
zgodnie z Umową i Normami w zakresie i standardzie
wskazanym w Dokumentacji Projektowej.
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Materiały i Rozwiązania
Zamienne

oznacza przedstawione przez GW i zaakceptowane
przez Wykonującego Nadzór Autorski, Zespół Nadzoru
Inwestycyjnego i Inwestora materiały, technologie lub
rozwiązania
technologiczne
o
parametrach
identycznych lub zbliżonych do standardu określonego
w Dokumentacji Projektowej, których zastosowanie
skutkować będzie uzyskaniem przez Inwestora
określonych oszczędności bez pogorszenia lub
uszczerbku dla jakości i Standardu Inwestycji .

Nieruchomość

oznacza działkę gruntu wraz z budynkiem przy ul.
Nowogrodzkiej 77 w Warszawie.

Normy

oznacza obowiązujące obecnie oraz w toku realizacji
Umowy polskie prawo w zakresie dotyczącym
Inwestycji (ustawy, rozporządzenia, prawo miejscowe
itd.),
Polskie
Normy,
Warunki
Techniczne
Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych, wytyczne
polskich instytucji (PIP, WIS, Sanepid, PSP itp.) oraz
ośrodków badawczo – rozwojowych (ITB itp.).

Nowy

oznacza przedmiot fabrycznie nowy i nieużywany.

Obiekt

oznacza budynek realizowany w ramach Inwestycji.

Odbiór Końcowy

oznacza czynności odbioru Inwestycji przez Inwestora
dokonane w trybie określonym w § 29 Umowy.

Oferta

oznacza ofertę Generalnego Wykonawcy z dnia [●] 2017
r. stanowiącą Załącznik nr 7 do Umowy.

Ogólny Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy

oznacza sporządzony przez GW harmonogram
wykonania Inwestycji w Okresie Budowy, zatwierdzony,
także w zakresie zmian jakichkolwiek jego elementów,
przez Inwestora, stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy.

Okres Budowy

oznacza czas realizacji Inwestycji pomiędzy Datą
Rozpoczęcia Prac a Datą Zakończenia Prac. Za
wyjątkiem przypadków określonych w Umowie Okres
Budowy może być przedłużony jedynie na pisemny
wniosek Inwestora lub za jego pisemną zgodą.

Okres Gwarancyjny

oznacza jeden z okresów określonych w § 32 Umowy.

Okres Rękojmi

oznacza okres określony w § 31 Umowy.

Plan Zagospodarowania
Terenu Budowy

oznacza opracowany przez GW projekt organizacji Prac
wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w
rozumieniu art. 21a Ustawy, z zaznaczeniem zaplecza
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budowy i sprzętu dźwigowego oraz plan ochrony przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, do
przestrzegania, których GW zobowiązany jest przez cały
Okres Budowy.
Podwykonawca

oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z
którą Generalny Wykonawca zawarł umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, o ile pozostaje w związku z realizacją Prac.

Polecenie Zmiany

polecenie zaniechania określonych Prac, wykonania
Robót Zamiennych bądź Robót Dodatkowych złożone
Generalnemu Wykonawcy w formie pisemnej przez
osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu
Inwestora.

Pozwolenie na Budowę

oznacza ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,
zatwierdzającą Projekt Budowlany i zezwalającą na
realizację Inwestycji, stanowiącą wraz z Projektem
Budowlanym Załącznik nr 2 do Umowy, jak również
ewentualne zamienne Pozwolenie na Budowę.

Pozwolenie na Użytkowanie

oznacza ostateczną, prawomocną i bezwarunkową
decyzję właściwego organu administracji publicznej o
pozwoleniu na użytkowanie całego Obiektu, wyłącznie
wtedy jeśli zostanie nałożony taki obowiązek przez
właściwy organ. Na dzień podpisania umowy
pozowlenie na użytkowanie nie jest wymagane. Na dzień
podpisania umowy tm gdzie mowa o Pozwoleniu na
Użytkowanie, tam należy rozumieć brak potrzeby
uzyskania.

Praca lub Prace

oznacza wszelkie wykonywane lub zapewnione przez
GW zgodnie z Umową prace projektowe, budowlane lub
budowlano-montażowe lub odpowiednio ich elementy,
oraz jakiekolwiek inne usługi wymagane w celu
realizacji Inwestycji wraz z uzgodnieniami i
pozwoleniami, w tym Innymi Pozwoleniami, jak też
odbiorami, które jako całość konieczne są do uzyskania
Pozwolenia na Użytkowanie Inwestycji, niezależnie od
tego, czy GW przewidział je na etapie składania Oferty i
zawierania Umowy, zawierające się, ale nieograniczone
do usług projektowych i generalnego wykonawstwa oraz
koordynacji prac Podwykonawców, Współwykonawców
i Innych Podwykonawców.
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Prace Porzucone

Prace lub ich część objęte Umową, których Generalny
Wykonawca odmówił wykonania.

Prace Zaniechane

oznaczają Prace, z których Inwestor zrezygnował w
Okresie Budowy w trybie określonym w § 20 Umowy.

Projekt

oznacza wszelką dokumentację techniczną przekazaną
przez Inwestora dla GW, która jest potrzebna i
wystarczająca do wykonania przez GW Prac objętych
Umową. Na Projekt składa się: Projekt Budowlany i
wszelkie ekspertyzy techniczne dołączone do Umowy i
przekazane GW.

Projektant

oznacza [●], tj. projektanta w rozumieniu Ustawy, autora
rysunków Projektu Budowlanego oraz Projektu
Wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi
uzgodnieniami i potwierdzeniami.

Projekt Budowlany

oznacza dokumentację architektoniczno-budowlaną
sporządzoną
przez
Projektanta
zgodnie
z
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego, zatwierdzoną Pozwoleniem na Budowę.

Projekt Wykonawczy

oznacza kompletną dokumentację techniczną niezbędną
do prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji
Inwestycji, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru
robót
budowlanych
oraz
programu
funkcjonalno-użytkowego, uzgodniony i skierowany do
realizacji.

Protokół Bezusterkowego
Odbioru Końcowego

oznacza protokół, o którym mowa w § 29 Umowy.

Protokół Odbioru Końcowego

oznacza protokół, o którym mowa w § 29 Umowy,
zawierający listę Wad, które GW jest zobowiązany
usunąć.

Protokół Zaawansowania

oznacza
comiesięczny
protokół
stwierdzający
zaawansowanie wykonanych Prac w stosunku do
Szczegółowego
Harmonogramu
RzeczowoFinansowego, który po zaakceptowaniu przez Inwestora
stanowią podstawę do wystawienia przez GW faktury,
sporządzony wg wzoru zamieszczonego w Książce
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Projektu stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy.
Roboty Dodatkowe

oznacza roboty nie będące Pracami, na które Inwestor
wyraził pisemną zgodę w Poleceniu Zmiany.

Roboty Zamienne

oznacza roboty, które w oznaczonym zakresie zastępują
część Prac, spowodowane w szczególności wycofaniem
z produkcji określonych Materiałów, zastosowaniem
lepszej,
nowocześniejszej
technologii
Prac,
optymalizacją kosztów, czy wprowadzeniem zgodnie z
prawem zamiennych rozwiązań projektowych, na które
Inwestor wyraził pisemną zgodę w Poleceniu Zmiany.

Siła Wyżasza

oznacza zdarzenia określone w § 33 Umowy.

Sprzęt

oznacza wszelkie maszyny i urządzenia budowlane
niebędące przedmiotem trwałego wbudowania lub
montażu, służące GW do realizacji Prac.

Strony

oznacza Inwestora i Generalnego Wykonawcę.

Szczegółowy Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy

oznacza sporządzony przez GW szczegółowy
harmonogram uwzględniający m.in. terminy akceptacji
próbek i pomieszczeń wzorcowych, przetargów,
realizacji
elementów
stanu
surowego
i
wykończeniowego, instalacji, elewacji, przyłączy,
zagospodarowania terenu, odbiorów, wraz ze
wskazaniem istotnych etapów realizacji Prac, tzw.
Kamieni Milowych.

Teren Budowy

oznacza teren, na którym mają być wykonywane Prace
objęte zakresem Umowy oraz tereny lub miejsca
przyległe, które mogą być przeznaczone na te cele.

Umowa

oznacza niniejszą umowę o generalne wykonawstwo
robót budowlanych.

Ustawa

oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi.

Urządzenia

oznacza wszelkiego rodzaju maszyny oraz urządzenia
techniczne (w tym urządzenia wchodzące w skład
instalacji oraz automatyka), przewidziane do trwałego
zainstalowania w Inwestycji.

Utwór

oznacza utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wada

oznacza jakiekolwiek nieprawidłowości w Inwestycji,
w tym Prac, Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia, w
jakiejkolwiek postaci (w tym usterka, uszkodzenie,
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wada fizyczna lub prawna, wykonanie Inwestycji lub
jakiejkolwiek jej części niezgodnie z Dokumentacją
Projektową, Normami, sztuką budowlaną lub
Wytycznymi Inwestora).
Wada Istotna

oznacza Wadę uniemożliwiającą czynienie właściwego
użytku z Inwestycji lub jej części; lub użytkowanie
całości, lub części Inwestycji zgodnie z jej
przeznaczeniem; lub odbierającą Inwestycji lub jej
części cechy właściwe, czy wyraźnie zastrzeżone w
Umowie.

Wada Projektu

oznacza wadę jakiejkolwiek części Projektu, w tym
niekompletność, wadliwość lub inne błędy w takiej
dokumentacji, które uniemożliwiają prowadzenie przez
GW Prac objętych Umową w części dotkniętej Wadą.

oznacza Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru
Warunki Techniczne
Wykonywania i Odbioru Robót Robót Budowlanych publikowane przez Instytut
Budowlanych
Techniki Budowlanej.
Współwykonawca

oznacza wykonawcę części Prac, które zostały
wyłączone przez Inwestora z zakresu Prac
powierzonych GW na podstawie Umowy (Prace
Zaniechane), będącego osobą fizyczną, osobą prawną
lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, działającego na bezpośrednie zlecenie
Inwestora i podlegającego koordynacji Generalnego
Wykonawcy. Dostawcy mediów i sieci nie są uznawani
za Współwykonawców.

Wykonawca Zastępczy

oznacza wykonawcę wykonującego Prace lub ich część
w miejsce GW, na jego koszt i ryzyko w przypadku, gdy
GW nie wykonuje Prac lub wykonuje je w sposób
nieprawidłowy lub nieterminowy, bądź w przypadku
zakończenia Umowy na skutek odstąpienia od niej przez
jedną ze Stron lub jej rozwiązania.

Wykonujący Nadzór Autorski

oznacza Projektanta lub inny podmiot wybrany przez
Inwestora, wykonujący nadzór autorski w rozumieniu
Ustawy.

Wynagrodzenie

oznacza wynagrodzenie dla GW wskazane, w § 26
Umowy, które może być obniżone w przypadkach
określonych w Umowie.

Wytyczne

oznacza
dokumenty,
wskazania,
specyfikacje,
standardy oraz zalecenia dotyczące realizacji Inwestycji
przekazane GW przez Inwestora w formie pisemnej w
11
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czasie trwania Umowy.
Zespół ds. Realizacji

oznacza zespół, w skład, którego wchodzą: Inwestor lub
wyznaczone przez niego osoby, Zespół Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Projektant i Wykonujący
Nadzór Autorski.

Zespół Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Złe Warunki Pogodowe

oznacza warunki atmosferyczne nietypowe dla danej
pory roku, uniemożliwiające prowadzenie Prac,
zaplanowanych w terminie, w którym te warunki
wystąpiły, zgodnie z obowiązującymi Normami, objęte
pisemnym zawiadomieniem skierowanym przez GW do
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 48
(czterdziestu ośmiu) godzin od ich wystąpienia,
zawierającym zaświadczenie z najbliższej stacji
meteorologicznej,
potwierdzające,
że
warunki
meteorologiczne są na tyle złe, że uniemożliwiają
prowadzenie Prac.

§ 2. Oświadczenia Stron
1.

Generalny Wykonawca oświadcza, że:
1)
jest spółką prawidłowo założoną i działającą zgodnie z polskim prawem;
2)
jest upoważniony do zawarcia Umowy i uzyskał wszystkie zgody i zezwolenia
niezbędne do jej wykonania, co obejmuje również uprawnienia osób działających
w imieniu GW przy zawieraniu Umowy;
3)
nie jest w upadłości i nie jest stroną jakichkolwiek postępowań układowych oraz
nie istnieją przesłanki do wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego,
ani naprawczego oraz nie jest przeciwko niemu prowadzone żadne postępowanie
o zapłatę i postępowanie egzekucyjne;
4)
Sprzęt, który będzie wykorzystywał przy Pracach, jest w dobrym stanie
technicznym gwarantującym należyte wykonywania Umowy oraz jest i był
odpowiednio konserwowany i utrzymywany i jest sprawny, oraz, że posiada tytuł
prawny do jego używania;
5)
nie ma zaległości podatkowych ani z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i
przedstawił zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS potwierdzające, iż nie
ma żadnych zaległości w zakresie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
(Załączniki nr 10 i 11);
6)
dokonał szczegółowej wizji lokalnej i oceny Terenu Budowy, akceptuje go
bezwarunkowo oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń do jego stanu, jest zaznajomiony
ze wszystkimi warunkami fizycznymi oraz wszystkimi ograniczeniami
12

PROJEKT
dotyczącymi Terenu Budowy, dostępu, otoczenia, kolizjami instalacji
podziemnych, a także organizacji i funkcjonowania Terenu Budowy (środków
komunikacji i transportu, składowania materiałów, energii elektrycznej, wody,
instalacji Terenu Budowy, odległości od publicznych i prywatnych wysypisk
śmieci itp.) i wszelkie te uwarunkowania uwzględnił akceptując warunki Umowy,
w oparciu o przekazaną dokumentację ze strony Inwestora oraz wizję lokalną
Terenu Budowy. Powyższe nie dotyczy okoliczności, które nie były ujawnione i o
których Generalny Wykonawca nie mógł się dowiedzieć (których nie mógł ustalić)
na podstawie przekazanej mu dokumentacji i informacji przez Inwestora, pomimo
dochowania należytej staranności GW z uwzględnieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez GW działalności gospodarczej. Wykazanie powyższego ciąży
na GW;
7)
jest świadomy, w jaki sposób są użytkowane nieruchomości położone w
sąsiedztwie Nieruchomości oraz wie o ograniczeniach wynikających ze sposobu
użytkowania i warunków panujących na nieruchomościach sąsiadujących;
8) GW dołoży należytych starań, aby żadna z osób pracująca aktualnie lub w
przyszłości na rzecz GW bądź któregokolwiek z Podwykonawców w celu
realizacji Inwestycji nie była zatrudniona bądź w inny sposób zaangażowana do
pracy z naruszeniem przepisów prawa;
9) przeczytał całość Umowy, łącznie z jej załącznikami i akceptuje je
bezwarunkowo;
10)
jest świadomy, że robót budowlanych obiekt stsowane jest
rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22
czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzict wa oraz robót
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i
poszuki wań zabytków.
2. Dom Dziecka im. ks. G. P. Baudouina oświadcza, że:
1)
jest jednostką organziacyjną Miasta Stołecznego Warszawa.
2)
jest upoważniony do zawarcia Umowy i uzyskał wszystkie zgody i zezwolenia
niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania, w tym Pozwolenie na Budowę, zaś
osoba zawierająca Umowę w jego imieniu jest do tego upoważniona;
3)
nie jest w upadłości i nie jest stroną jakichkolwiek postępowań układowych oraz
nie istnieją przesłanki do wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego
ani naprawczego;
4)
nie ma zaległości podatkowych ani z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;
5)
posiada zagwarantowane środki finansowe do zrealizowania Inwestycji.
§ 3. Przedmiot Umowy
1.

GW zobowiązuje się do wykonania i oddania Inwestycji opisanej w Umowie, w
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2.

terminach wskazanych w Harmonogramie, zgodnie z Projektem, Normami, sztuką
budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach przewidzianych w Umowie. W
szczególności Inwestor powierza, a GW przyjmuje do realizacji:
1)
roboty budowlano-remntowe zgodnie z Projektem,
2)
sporządzenie Dokumentacji Wykonawcy dla Inwestycji,
3)
uzyskanie w imieniu Inwestora Pozwolenia na Użytkowanie w przypadku gdy
będzie to wymgalne przez pozwolenie na budowę;
4)
proces koordynacji robót wykonywanych przez Podwykonawców oraz
ewentualnych Współwykonawców i Innych Podwykonawców.
Szczegółowa charakterystyka Inwestycji zawarta jest w Załącznikach do Umowy.
§ 4. Harmonogram realizacji Prac

1.

2.

3.

4.

5.

Wejście Umowy w życie, w tym rozpoczęcie realizacji Prac przez Generalnego
Wykonawcę uzależnione jest od złożenia przez Inwestora Generalnemu Wykonawcy
pisemnego polecenia rozpoczęcia Prac w ciągu 6 (sześciu) dni od podpisania Umowy.
Okres realizacji Prac objętych Umową wynosi od dnia następującego po otrzymaniu przez
Generalnego Wykonawcę pisemnego polecenia rozpoczęcia Prac oraz przekazaniu GW
przez Inwestora Terenu Budowy. Do Daty Zakończenia Prac Generalny Wykonawca
zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki wchodzące w zakres Umowy.
Obowiązki GW nie mogą zostać uznane za zrealizowane, dopóki nie zostaną spełnione w
szczególności następujące warunki:
1)
GW wykona wszelkie Prace niezbędne do wykonania Inwestycji;
2)
całość Dokumentacji Wykonawcy w tym w szczególności Dokumentacji
Powykonawczej zostanie przekazana Inwestorowi;
3)
Inwestycja zostanie odebrana zgodnie z wymaganiami Umowy i Strony podpiszą
Protokół Bezustekowego Odbioru Końcowego;
4)
zostanie wydane Pozwolenie na Użytkowanie gdby taki obowiązek został nałożony
na inwestora przez właściwy organ architektniczno-budowlany;
Inwestor przekaże Generalnemy Wykonawcy Teren Budowy w terminie 7 (siedmiu) Dni
od złożenia Generalnemu Wykonawcy pisemnego polecenia rozpoczęcia Prac. Dokładny
termin przekazania Terenu Budowy zostanie uzgodniony przez Strony. W przypadku
odmowy odbioru Terenu Budowy przez GW w uzgodnionym terminie, za Datę
Rozpoczęcia Prac uważa się Dzień, na który wyznaczono termin przekazania Terenu
Budowy.
W terminie 7 (siedmiu) Dni od podpisania Umowy, Generalny Wykonawca sporządzi i
przekaże Inwestorowi do akceptacji Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo- Finansowy.
Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy nie może naruszać Ogólnego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, chyba że po uzyskaniu pisemnej zgody
Inwestora. Zmiana terminów określonych w zaakceptowanym przez Inwestora
Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym wymaga pisemnej zgody
Inwestora.
Wskazane w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym terminy i okresy,
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6.

7.

8.

w szczególności Data Zakończenia Prac, uwzględniają okres przygotowawczy, jak też
możliwość wpływu typowych dla danych pór roku warunków atmosferycznych na
realizację Prac, a także możliwość wystąpienia utrudnień związanych z typowymi
warunkami atmosferycznymi. Okresy, w których mają zostać wykonane Prace,
uwzględniają w szczególności czas niezbędny dla wykonania określonych studiów,
uzyskania Innych Pozwoleń, przeprowadzenia testów, postępowań i otrzymania zezwoleń
administracyjnych. Za wyjątkiem przypadków Siły Wyższej i Złych Warunków
Pogodowych, a występujących w sposób ciągły powyżej 15 (piętnastu) Dni oraz sytuacji
wstrzymania wykonywania Prac w przypadkach określonych w Umowie, nie jest
dopuszczalne przedłużenie jakichkolwiek okresów lub przesunięcie terminów
wskazanych w Ogólnym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i w Szczegółowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Generalny Wykonawca oświadcza, że
wyrażając zgodę na zawarcie Umowy oraz na terminy w niej określone, uwzględnił
możliwość wpływu typowych dla danych pór roku warunków atmosferycznych na
realizację Prac, a także konieczność dokonania ewentualnych przerw lub możliwość
utrudnień mogących wystąpić w związku z typowymi warunkami atmosferycznymi.
Typowe warunki atmosferyczne nie będą więc okolicznością uzasadniającą opóźnienie w
wykonaniu Prac względem Harmonogramu.
W przypadku stwierdzenia przez Inwestora opóźnień w realizacji Prac lub niezgodności
Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego z faktycznym postępem Prac,
Inwestor zażąda przedstawienia przez GW pisemnej informacji o przyczynach odstępstw
oraz programu usunięcia opóźnień. GW ma obowiązek opracowania i przedstawienia
takiej informacji oraz programu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji w
terminie 5 (pięciu) Dni od wezwania, a następnie do jego niezwłocznego wdrożenia po
akceptacji. Nie zwalnia to GW z obowiązku terminowego wykonania Prac oraz nie
pozbawia Inwestora możliwości skorzystania z innych uprawnień wskazanych w
Umowie, w tym w szczególności z możliwości naliczenia kar umownych.
W przypadku stwierdzenia przez Inwestora opóźnień w realizacji Prac lub niezgodności
Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego z faktycznym postępem Prac
stwarzających ryzyko opóźnienia Daty Zakończenia Prac o więcej niż 1 (jeden) miesiąc,
Inwestor będzie uprawniony do zlecenia Wykonawcy Zastępczemu działań mających na
celu likwidację opóźnienia, na ryzyko i koszt GW, chyba że GW wykaże, że opóźnienia
nie wynikają z okoliczności leżących po stronie GW.
W przypadku wydłużenia Okresu Budowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego
Wykonawcy, GW zobowiazany jest zwrócić Inwestorowi wszelkie poniesione i
udokumentowane koszty i inne straty wynikające lub związane z wydłużeniem Okresu
Budowy, w szczególności koszty zatrudnienia Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, czy
koszty poniesione na rzecz Wykonującego Nadzór Autorski.
§ 5. Dokumentacja Projektowa

Na Dokumentację Projektową składa się:
1) Projekt Wykonawczy (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót), wraz z
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dokumentacją przetargową stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy;
2)
Projekt Budowlany z kompletem kopii dokumentów złożonych w toku
postępowania w przedmiocie udzielenia Pozwolenia na Budowę oraz Pozwolenie
na Budowę stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy;
3)
Oferta oraz zestawienie Cen Jednostkowych (przedmiar), stanowiące Załączniki nr
7 i 8 do Umowy;
4)
Inne Pozwolenia.
§ 6. Projekt i Dokumentacja Wykonawcy
1.

2.

3.

4.

Generalny Wykonawca oświadcza, że zostały mu dostarczone i zapoznał się z przekazaną
przez Inwestora dokumentacją i Projektem, w tym z Pozwoleniem na Budowę, Projektem
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, poszerzonymi o wizję lokalną Terenu Budowy,
i posiada wiedzę, którą profesjonalny wykonawca prac budowlanych powinien był
uzyskać na podstawie powyższych dokumentów, a ponadto potwierdza, że dokumenty te
są wystarczające w celu wykonania Prac zgodnie z Umową oraz sporządzenia
Dokumentacji Wykonawcy. Wykonawca dokonał ich sprawdzenia oraz oświadcza, że
Projekt nie zawiera Wad Projektu, możliwych do stwierdzenia przez doświadczonego i
profesjonalnego wykonawcę robót budowlanych jakim jest Generalny Wykonawca przy
dołożeniu należytej staranności. Powyższe nie dotyczy Wad Projektu wynikających z
kwestii formalno-prawnych. W przypadku stwierdzenia Wad Projektu w zakresie
rozwiązań technicznych po dniu zawarcia Umowy:
1)
wszelkie wynikające stąd dodatkowe koszty lub szkody oraz obowiązek usunięcia
Wad Projektu obciążają Generalnego Wykonawcę;
2)
istnienie takich Wad Projektu nie uzasadnia przesunięcia terminów wykonania Prac
określonych w Harmonogramie.
Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia spójnej z Projektem
Dokumentacji Wykonawcy, w terminach wynikających z Harmonogramu lub
wyznaczonych przez Inwestora.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego weryfikowania Projektu co do
ewentualnych Wad Projektu oraz do informowania Inwestora o wszelkich Wadach
Projektu w terminie 7 (siedmiu) Dni od daty ich ujawnienia, nie później jednak, niż przed
wykorzystaniem elementu Projektu dotkniętego Wadą Projektu, w szczególności przed
rozpoczęciem realizacji jakiejkolwiek części Prac na jego podstawie. Informacja, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym powinna zawierać co najmniej szczegółowe informacje
dotyczące Wady Projektu, terminu, w którym element Projektu dotknięty Wadą Projektu
będzie wykorzystywany oraz rekomendacje działań, jakie powinny zostać podjęte w celu
zapewnienia wykonania Prac zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność wobec Inwestora za szkody wynikłe z realizacji Prac w oparciu o
Projekt dotknięty Wadą Projektu, o której wiedział lub powinien był wiedzieć.
GW może zawrzeć Umowę na usługi projektowe lub ich część z podwykonawcą. Z uwagi
na fakt, iż usługi projektowe nie stanowią robót budowlanych, Inwestor nie ponosi
solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez takiego
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

podwykonawcę.
GW nie może zlecić podwykonania badań, ekspertyz ani usług projektowych
podmiotowi, który nie posiada uprawnień do świadczenia usług projektowych oraz
prowadzenia technicznych badań w przemyśle budowlanym oraz nie posiada własnego
potencjału projektantów ani ekspertów lub grozi mu upadłość.
GW zobowiązuje się do współpracy i koordynacji w zakresie świadczenia usług nadzoru
autorskiego, które obejmują w szczególności:
1)
zapewnianie, tak długo jak Prace są prowadzone na Terenie Budowy, zgodności
jakichkolwiek rozwiązań technicznych, materiałowych i dotyczących dostawy
mediów z Projektem Budowlanym, przepisami prawa oraz obowiązującymi
Normami;
2)
uzgadnianie z Inwestorem możliwego zastosowania Materiałów i Rozwiązań
Zamiennych;
3)
uczestniczenie w spotkaniach komitetów technicznych oraz w procesach rozruchu,
odbiorów Prac lub ich części oraz pomiarach, które muszą być przeprowadzone w
celu osiągnięcia projektowanego wykończenia i sposobu korzystania z Inwestycji;
4)
monitoring szczegółowych testów Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia w zakresie
ich zgodności z Projektem Budowlanym, standardem wymagań oraz Normami,
które mają zastosowanie.
GW w terminie określonym w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
dostarczy Inwestorowi 4 kopie każdej części Dokumentacji Wykonawcy w formie
papierowej, w tym jedną z oryginalnymi podpisami, oraz 3 kopie w formie elektronicznej
(płyta CD, rysunki w programie AutoCAD, opisy w formacie Word).
Dokumentacja Wykonawcy będzie zgodna z Normami, stanem sztuki budowlanej i
nowoczesnymi technologiami, specyfikacjami technicznymi a Materiały, Urządzenia,
Wyposażenie i rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w tej dokumentacji
będą uwzględniały zasadę minimalizacji kosztów zarządzania Inwestycją.
Wszystkie Materiały, elementy strukturalne, systemy okablowania oraz Urządzenia i
Wyposażenie zaproponowane przez GW w Dokumentacji Wykonawcy muszą być
zgodnie z obowiązującym prawem, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
w Polsce i posiadać zaświadczenia lub licencje wymagane przez przepisy prawa.
Przy wykonywaniu Prac, GW zobowiązuje się do dokonywania zmian w Dokumentacji
Wykonawcy w stosunku do Projektu Wykonawczego w celu eliminacji istniejących lub
możliwych konfliktów Projektu i rozwiązań technicznych oraz w celu wykonania
Inwestycji zgodnie z Wytycznymi Inwestora.
Wprowadzenie w Dokumentacji Wykonawcy rozwiązań odmiennych w stosunku do
Projektu Wykonawczego wymaga zgody Inwestora, Projektanta oraz Wykonującego
Nadzór Autorski.
GW jest zobowiązany do dokonywania zmian w Dokumentacji Wykonawcy, bez względu
na to czy Inwestor tego zażąda czy nie, w przypadku stwierdzenia Wady, niekompletności
lub nieodpowiedniej jakości jakiegokolwiek elementu Dokumentacji Wykonawcy.
Ponadto Inwestor zastrzega sobie prawo do przekazania GW wszelkich Wytycznych, w
tym dodatkowych rysunków i zaleceń koniecznych dla właściwego i odpowiedniego
wykonania i zakończenia Prac oraz usunięcia Wad w ich wykonaniu, a GW zobowiązuje
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13.

14.

15.

16.

się je przyjąć i dokonać koniecznych zmian w Dokumentacji Wykonawcy.
Żadne dodatkowe wynagrodzenie nie będzie należne Wykonawcy za dokonanie
niezbędnych zmian w Dokumentacji Wykonawcy w przypadku Wad, niekompletności
lub nieodpowiedniej jakości jakiegokolwiek elementu takiej dokumentacji. Brak
zastrzeżeń Inwestora, dotyczących Wad, niekompletności lub nieodpowiedniej jakości
dostarczonej dokumentacji, nie będzie wskazywał, iż Inwestor akceptuje ją co do zasady
i nie będzie uniemożliwiał Inwestorowi podniesienia takich zastrzeżeń przy odbiorze Prac
lub w innym czasie.
Ponadto Inwestor będzie uprawniony do wystosowania do GW dodatkowych
Wytycznych, w tym obejmujących rysunki i zalecenia, jakie mogą być konieczne w celu
właściwego i odpowiedniego wykonania i zakończenia Prac w standardzie i w zakresie
uzgodnionym przez Strony w tej Umowie, a GW zobowiązuje się je przyjąć i dokonać
koniecznych zmian w Dokumentacji Wykonawcy. Generalny Wykonawca ponosi
ewentualne ryzyko zwiększenia kosztów lub opóźnień stąd wynikających, chyba że
wykaże, że konieczność dodatkowych Wytycznych wynikała z przyczyn leżących po
stronie Inwestora.
Inwestor nie będzie odpowiedzialny względem GW za sprawdzanie całości lub części
Dokumentacji Wykonawcy (w tym Dokumentacji Powykonawczej) dostarczonej przez
GW pod względem błędów lub niezgodności z Umową, Normami lub sztuką budowlaną.
Żadne komentarze, oceny, odrzucenia ani aprobaty dla użycia takiej części Dokumentacji
Wykonawcy (w tym Dokumentacji Powykonawczej) lub ich brak czy też odbiór
Inwestora nie zwalniają GW z jakichkolwiek obowiązków wynikających z Umowy lub z
innych źródeł, ani nie zmieniają w żaden sposób takich zobowiązań.
Każda część Dokumentacji Wykonawcy (w tym Dokumentacji Powykonawczej) zostanie
przekazana zgodnie z terminami wykazanymi w Szczegółowym Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym za potwierdzeniem odbioru, które zostanie podpisane przez
przedstawicieli Stron. Potwierdzenie to stanowić będzie fizyczny dowód dostarczenia
Dokumentacji Wykonawcy, ale nie będzie stanowiło dowodu akceptacji zawartości
Dokumentacji Wykonawcy przez Inwestora.
§ 7. Dokumentacja Powykonawcza

1.
2.

Dokumentacja Powykonawcza zostanie sporządzona przez GW zgodnie z polskim
prawem i innymi Normami oraz będzie dokumentować faktyczny stan wykonanych Prac.
Dokumentacja Powykonawcza będzie zawierać w szczególności następujące elementy:
1)
projekty powykonawcze wszystkich Prac;
2)
obliczenia, testy, operaty geodezyjne dokładności wykonania i obmiary
powierzchni użytkowej oraz raporty sprawdzeń gdy wynika to właściwych
przepisów lub pozowleń;
3)
wszystkie potrzebne atesty, aprobaty, potwierdzenia, zaświadczenia, dokumenty
dopuszczające do użytku w Polsce Materiały, Urządzenia, Wyposażenie, jak
również inne produkty, opinie, certyfikaty, wyniki prób i badań;
4)
certyfikaty odporności ogniowej Materiałów;
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instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;
świadectwa charakterystyki energetycznej;
kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim organom i służbom
oraz kopie dokumentów otrzymanych od tych organów lub służb;
8)
kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych
odbiorów Inwestycji przez służby zewnętrzne, gdy wynika to właściwych przepisów lub
pozowleń;
9)
wszelkie zgody wymagane przepisami prawa do użytkowania Inwestycji.
3.
Dokumentacja Powykonawcza zostanie dostarczona w 2 (dwóch) kopiach w wersji
papierowej, w tym jednej zaopatrzonej w oryginalne podpisy, oraz 2 (dwóch) kopiach w
formacie elektronicznych na dysku CD (jeden edytowalny sformatowany elektronicznie
na dysku CD i jeden w formacie PDF Acrobat Reader sformatowany elektronicznie na
dysku CD). Wszystkie rysunki zostaną wykonane w AutoCAD.
4.
Dokumentacja Powykonawcza zostanie przedstawiona Inwestorowi w celu weryfikacji
najpóźniej na 21 (dwadzieścia jeden) Dni Roboczych przed planowaną datą Odbioru
Końcowego.
5.
Dokumentacja Powykonawcza będzie sporządzana przez GW stopniowo w celu
odzwierciedlenia stanu Prac oraz po każdym częściowym odbiorze prac zanikających i
ulegających zakryciu, a także będzie dostępna do wglądu w każdym czasie na żądanie
Inwestora.
5)
6)
7)

§ 8. Ogólne obowiązki Generalnego Wykonawcy
1.

2.

3.

Generalny Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu Umowy z
należytą starannością właściwą dla profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego
działalności, w sposób umożliwiający właściwą eksploatację Inwestycji i jej
poszczególnych elementów, zgodnie z Umową, w tym Dokumentacją Projektową,
Harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej, Normami oraz Wytycznymi.
Z zastrzeżeniem wszelkich ewentualnych aneksów do Umowy, Generalny Wykonawca
jest zobowiązany do realizacji wszystkich świadczeń, dostaw i Prac, które nie zostały
określone w Umowie, ale które są niezbędne do zakończenia Prac, a następnie do odbioru
i normalnej eksploatacji Inwestycji i jej poszczególnych elementów oraz umożliwiają
spełnienie wymogów i warunków określonych w Umowie.
W ramach zobowiązania do osiągnięcia rezultatu przewidzianego w Umowie, w
szczególności do oddania Inwestycji, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy GW zobowiązuje się
do wykonania wszystkich obowiązków z niej wynikających z najwyższą starannością,
której można oczekiwać od projektanta, w zakresie prac projektowych objętych Umową
oraz wykonawcy prac budowlanych, budowlano-montażowych i wykończeniowych. W
szczególności, jest on zobowiązany do działania zgodnie z odpowiednimi Normami oraz
decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami, zezwoleniami i zgodami wydanymi dla
celów prowadzenia Prac objętych Umową przez właściwe organy administracyjne, a
także dobrą praktyką i sztuką budowlaną. GW będzie w pełni odpowiedzialny za
świadczenie jakichkolwiek usług zgodnie z Umową oraz za wszystkie osoby fizyczne i
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4.

prawne, z pomocą, których będzie wykonywał swoje zobowiązania lub którym powierzy
odpowiedzialność w tym zakresie, jak za swoje własne.
Obowiązki Generalnego Wykonawcy wymienione przykładowo w Umowie nie
wyłączają, ani nie ograniczają innych obowiązków GW, których wykonanie jest
niezbędne do należytego zrealizowania przedmiotu Umowy.
§ 9. Obowiązki Generalnego Wykonawcy w zakresie wykonania Prac

1.

2.

3.

Generalny Wykonawca, przed rozpoczęciem wykonywania Umowy, jest zobowiązany
szczegółowo zapoznać się z Terenem Budowy, istniejącą infrastrukturą, warunkami
hydrologicznymi, miejscem, zakresem i charakterem przewidzianych do wykonania Prac,
a także z dostępną dokumentacją. W przypadku, gdy tego nie uczyni, będzie ponosił
wszelkie konsekwencje wynikające z tego zaniedbania.
W trakcie wykonywania Prac, GW będzie zobowiązany do postępowania zgodnie ze
wszystkimi przepisami prawa oraz będzie w pełni odpowiedzialny za działania podjęte
przez jego przedstawicieli, pracowników, Podwykonawców, oraz wszelkie inne osoby, za
które GW jest odpowiedzialny zgodnie z Umową. GW będzie także w pełni
odpowiedzialny za jakiekolwiek wypadki spowodowane niezastosowaniem się do takich
przepisów i zobowiązuje się zwolnić Inwestora z odpowiedzialności w tym względzie
oraz pokrywa szkody wynikające z takiego wypadku.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia wykonać wszelkie
Prace niezbędne do realizacji Inwestycji, a w związku z tym ponieść w szczególności
następujące koszty Prac, Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia oraz inne wydatki
związane z realizacją Prac:
1)
koszty nadzoru technicznego, robocizny, Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia oraz
wszystkich usług lub przedmiotów o charakterze stałym lub tymczasowym,
niezbędnych do wykonania i zakończenia Prac oraz do usunięcia wszystkich Wad
ujawnionych w wykonanych Pracach i elementach Inwestycji;
2)
koszty wykonania wszystkich elementów Inwestycji przeznaczonych do
zabezpieczenia lub ułatwienia wykonywania Prac i ich kontroli. Generalny
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projekty takich
elementów, w szczególności ściany zakładane, rusztowania, szalunki, elementy
deskowania. Generalny Wykonawca uwzględnia przekazywane mu uwagi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i ponosi wyłączną odpowiedzialność za te
projekty;
3)
koszty wszystkich robót i dostaw (podpory, osłony, odwadnianie itd.) niezbędnych
do realizacji i zabezpieczenia Prac oraz pozwalających uniknąć osunięcia ziemi i
innych zniszczeń oraz usunięcia skutków tego rodzaju zdarzeń, jeżeli jest taka
konieczność;
4)
koszty zabezpieczeń przy wykonywaniu wykopów i robót ziemnych pod
fundamenty budynków, sieci, przyłączy, oraz urządzeń hydrotechnicznych, np.
skrzynek rozsączających wodę deszczową itp.;
5)
koszty transportu i usunięcia gruzu i odpadów pozostałych po rozbiórce poza Teren
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)
20)

Budowy oraz poza tereny dostępne publicznie, z zachowaniem obowiązujących
przepisów, a także koszty ich wywozu na miejsce składowania;
koszty ewentualnego usunięcia pozostałości po działaniach wojennych, m.in. min i
bomb. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za potraktowanie tych
pozostałości zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa;
koszty przyłączy tymczasowych do Terenu Budowy związanych z doprowadzeniem
prądu, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i odbioru nieczystości, które będą
w danym przypadku konieczne do realizacji Prac oraz pokrywanie kosztów zużycia
mediów podczas całego Okresu Budowy. W przypadku poniesienia tych kosztów
przez Inwestora, zostaną one refakturowane na GW;
koszty wykonania ewentualnych napraw sieci uszkodzonych przez Generalnego
Wykonawcę, m.in. sieci doprowadzenia wody i sieci kanalizacyjnych i/lub sieci
gazowych, sieci elektrycznych, miejskiej sieci c.o. na Terenie Budowy;
koszty wszystkich przyłączy ostatecznych, przede wszystkim kanalizacji, wody,
gazu, elektryczności, c.o. itp., w tym koszty wszelkich robót uzupełniających
niezbędnych do wykonania tych przyłączy (usuwanie, umieszczanie połączeń,
izolacja i uszczelnianie wykonanych drążeń, otworów itd.);
koszty zapewnienia ciepła technologicznego do ogrzewania wnętrza Obiektu w celu
umożliwienia wykonywania Prac wewnątrz w trakcie okresu obniżonych
temperatur w przypadku braku uruchomienia docelowego ogrzewania Obiektu;
wszelkie wydatki i koszty związane z konserwacją techniczną, wynikające z
realizacji Umowy podczas jej wykonywania oraz w ramach Okresów Gwarancji i
Okresów Rękojmi;
koszty udziału we wszystkich zebraniach organizowanych na Terenie Budowie z
Zespołem ds. Realizacji dotyczących Umowy;
koszty składania Inwestorowi i/lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
cotygodniowych raportów z wykonania Prac, w formie ustalonej z Inwestorem
podczas cotygodniowych zebrań Zespołu ds. Realizacji;
koszty organizowania zebrań koordynacyjnych z Podwykonawcami,
Współwykonawcami i Innymi Podwykonawcami oraz kierowanie nimi;
koszty współpracy z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego przy
przygotowaniu nowych rozwiązań wymaganych przez Inwestora oraz dokumentacji
i obliczeń ustanawiających propozycje nowych rozwiązań;
koszty przeprowadzania wszelkich badań specjalistycznych niezbędnych do
wykonania i odbioru Prac, wymaganych przez obowiązujące Normy oraz zasady
sztuki budowlanej;
koszty wykonania ewentualnej dokumentacji uzupełniającej dotyczącej badań
gruntu niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji;
koszty przygotowania nowych rozwiązań, dokumentacji, obliczeń, rysunków
montażowych dla rozwiązań przedstawionych do wyboru lub propozycji w celu ich
zatwierdzenia przez Inwestora;
koszty planowania wykonania wszystkich Prac niezbędnych do zakończenia
realizacji Umowy;
koszty organizacji wykonywania Prac, w szczególności nadzór i koordynacja prac
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4.
5.

6.

Podwykonawców, Współwykonawców i Innych Podwykonaców;
21) koszty wykonania Prac zgodnie z tymczasową organizacją ruchu drogowego przy
zapewnieniu użytkownikom sąsiadujących zabudowań dostępu do ich
nieruchomości.
22) koszty przywrócenia stanu dróg publicznych i/lub prywatnych w związku z
wykonaniem Prac do stanu sprzed rozpoczęcia realizacji Inwestycji;
23) koszty bieżącego sprzątania i utrzymania porządku na Terenie Budowy podczas
wykonywania Prac, jak również ostatecznego sprzątania po zakończeniu Prac przed
Odbiorem Końcowym;
24) koszty wyładowywania i przenoszenia (w tym pionowego) Materiałów, Urządzeń,
Sprzętu i Wyposażenia Generalnego Wykonawcy, Podwykonawców oraz
ewentualnych Współwykonawców i Innych Podwykonawców;
25) koszty przechowywania Materiałów, Urządzeń, Wyposażenia, Sprzętu i narzędzi
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami oraz nadzór nad nimi;
26) koszty umiejscowienia i wytyczenia Prac według osi i poziomów;
27) koszty wykonania robót budowlanych związanych z lokalizacją dróg, platform,
sieci, elementów osłaniających, jak również budynków, które muszą zostać
przeprowadzone przez Generalnego Wykonawcę na podstawie planu geodezyjnego
granic nieruchomości dostarczonego przez Inwestora. Wytyczenie Budynku
dokonywane jest przez geodetę zaangażowanego przez Generalnego Wykonawcę,
posiadającego odpowiednie uprawnienia;
28) koszty ogrodzenia i tymczasowego ogólnego oznakowania Terenu Budowy;
29) koszty utrzymania funkcjonowania sieci elektroenergetycznych podczas
wykonywania
Prac.
Wszystkie
przestoje
funkcjonowania
sieci
elektroenergetycznych powinny być uzgodnione pisemnie z mieszkańcami terenów
przylegających do Terenu Budowy i z zarządcą/zarządcami tych sieci;
30) koszty dostarczenia Dokumentacji Powykonawczej w sposób i w formie
określonych w Umowie oraz udziału w opracowaniu dokumentacji dotyczącej
późniejszych interwencji oraz innych dokumentów niezbędnych między innymi do
eksploatacji Inwestycji i/lub jej elementów;
31) koszty przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prac i czynności zmierzających do
zabezpieczenia prawidłowej obsługi Inwestycji w Okresach Gwarancji oraz w
Okresie Rękojmi;
32) koszty wykonania wszystkich instalacji i systemów tak, aby uzyskały one zakładane
w Dokumentacji Projektowej i Normach parametry i funkcje oraz aby odpowiednie
władze dopuściły je do użytkowania i wydały Pozwolenie na Użytkowanie;
Przed rozpoczęciem Prac Generalny Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia
tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami prawa.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest respektować polecenia przekazywane mu
zarówno przez Inwestora, jak i przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na życzenie
Inwestora, Generalny Wykonawca przekazywać mu będzie w szczególności stosowne
dokumenty lub informacje.
Generalny Wykonawca zobowiązuje się do zlecania wszelkich prac związanych z
wykonaniem i nadzorowaniem Prac wyłącznie osobom, które są odpowiednio uprawnione
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

do podejmowania tych działań. Wszystkie osoby, wyznaczone przez GW do obsługi
Inwestycji, będą posługiwać się biegle językiem polskim, w przeciwnym wypadku GW
jest zobowiązany do zatrudnienia tłumacza na własny koszt.
Generalny Wykonawca wyznaczy kompetentny personel, w tym uprawnionego
Kierownika Budowy, do koordynowania i nadzorowania wykonywania Prac. Na czas
nieobecności pracowników nadzoru, Generalny Wykonawca zapewni ich uprawnionych
zastępców. Wykonywanie Prac bez zapewnienia odpowiedniego nadzoru jest
niedopuszczalne. W terminie 1 (jednego) Dnia od daty przekazania Terenu Budowy
Generalnemu Wykonawcy, GW przedstawi Inwestorowi dokument potwierdzający
przyjęcie obowiązków przez Kierownika Budowy.
Generalny Wykonawca dokona zmiany na stanowisku Kierownika Budowy w terminie
14 (czternastu) Dni od pisemnego polecenia Inwestora w tej sprawie w przypadku
stwierdzenia nienależytego wywiązywania się Kierownika Budowy z powierzonych
obowiązków; GW nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne rekompensaty, a w
szczególności finansowe czy terminowe.
Dla prawidłowego wykonania Umowy Generalny Wykonawca jest zobowiązany do
zatrudnienia niezbędnej ilości pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywania Prac.
W terminie 7 (siedmiu) Dni od podpisania Umowy, Generalny Wykonawca wyznaczy
Kierownika Kontraktu, który będzie obecny na Terenie Budowy i będzie upoważniony
do podejmowania decyzji dotyczących realizacji Umowy oraz do składania i
przyjmowania oświadczeń w imieniu Generalnego Wykonawcy. Kierownik Kontraktu
musi być dyspozycyjny na potrzeby realizacji Umowy przez cały okres jej
obowiązywania.
Generalny Wykonawca będzie organizował i uczestniczył w cotygodniowych
spotkaniach koordynacyjnych przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Inwestora. Generalny Wykonawca będzie dostarczał Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, w uzgodnionej formie i terminie, ale nie rzadziej niż raz na tydzień
raporty z postępu wykonywania Umowy. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do
terminowego realizowania ustaleń podjętych na spotkaniach koordynacyjnych.
Wykonywanie Prac na Terenie Budowy może być prowadzone przez Generalnego
Wykonawcę w godzinach pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami. Jeżeli, w celu
wywiązania się Generalnego Wykonawcy z zobowiązań wynikających z Umowy,
wymagane jest wykonywanie Prac poza obowiązującymi godzinami pracy, Generalny
Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
uzyskać wymagane pozwolenia i pokryć wszelkie koszty związane z uzyskaniem
pozwoleń, a także wynikające z wykonywania Prac poza ustalonymi godzinami.
Generalny Wykonawca podejmuje odpowiednie kroki, zwracając się do właściwych
organów w celu otrzymania niezbędnych dokumentów, warunków oraz pozwoleń
podczas całego okresu realizacji Umowy. Do obowiązków Generalnego Wykonawcy
należy w szczególności:
1)
uzyskiwanie wszelkich niezbędnych pozytywnych decyzji administracyjnych,
zezwoleń, w tym Innych Pozwoleń, niezbędnych do prowadzenia Inwestycji;
Inwestor jest odpowiedzialny jedynie za pozwolenia, uzgodnienia i warunki
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14.

15.

16.

17.

18.

techniczne dołączone do Umowy;
2)
uzyskanie - w przypadku wystąpienia takiej konieczności z powodu wprowadzenia
Robót Zamiennych z inicjatywy GW - zamiennego Pozwolenia na Budowę. GW
jest zobowiązany także do uzyskania takiego zamiennego Pozwolenia na Budowę
na żądanie Inwestora;
3)
wszelkich pozwoleń wymaganych do odbioru Inwestycji przez organy
administracji, gestorów mediów i Inwestora.
4)
uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie Inwestycji;
5)
przestrzeganie wszystkich pozwoleń, zgód i zezwoleń uzyskanych przez Inwestora
lub przez GW na cele realizacji Umowy.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie zaświadczenia o zgodności
dla tymczasowych przyłączy wody, gazu i elektryczności. Tymczasowe liczniki wody,
liczniki gazowe i elektryczne zostaną uruchomione przez Generalnego Wykonawcy.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie zaświadczenia o zgodności
przyłączy ostatecznych m.in. instalacji wodnej, gazowej, elektrycznej, c.o. itp., w
częściach wspólnych i prywatnych, w celu uruchomienia liczników. Ostateczne liczniki
wody, gazowe i elektryczne zostaną uruchomione przez Generalnego Wykonawcę.
GW zobowiązuje się przeprowadzić Prace w taki sposób, aby nie powodować przerw ani
zakłóceń w codziennej działalności osób i podmiotów funkcjonujących na
nieruchomościach znajdujących się w obszarze wpływów Inwestycji, za wyjątkiem
zakłóceń uprzednio z nim uzgodnionych i przeprowadzonych za powiadomieniem
Inwestora.
GW będzie w pełni odpowiedzialny za Prace oraz inne usługi i za wszystkie osoby, z
których pomocą będzie wykonywał zobowiązania określone w Umowie lub którym
powierzy wykonanie takich zobowiązań oraz za koordynację prac prowadzonych przez
Podwykonawców, Współwykonawców i Innych Podwykonawców.
Generalny
Wykonawca
zapewnia
Podwykonawcom
oraz
ewentualnym
Współwykonawcom i Innym Podwykonawcom udostępnienie świadczeń wspólnych. W
tym celu Generalny Wykonawca zapewnia:
1)
sporządzenie, na podstawie informacji przekazanych przez Podwykonawców oraz
ewentualnych Współwykonawców i Innych Podwykonawców, planów
instalacyjnych na Terenie Budowy i dokumentów wyjaśniających zapotrzebowanie
na materiały, media i różne usługi oraz analizy dróg, środków i dojazdów;
2)
wyznaczenie na Terenie Budowy części terenu zarezerwowanych i przeznaczonych
dla poszczególnych Podwykonawców lub ewentualnych Współwykonawców i
Innych Podwykonawców, w szczególności: lokali, szatni, stołówki, biur,
sanitariatów;
3)
dostarczenie Podwykonawcom oraz ewentualnym Współwykonawcom i Innym
Podwykonawcom, bez opóźnień i przestojów, wszystkich elementów niezbędnych
do realizacji przypisanego im zakresu prac, a w szczególności dokumentacji i
decyzji administracyjnych, zaopatrzenia w wodę, źródeł energii, zasilania, środków
realizacji, personelu ds. logistyki, dostępu do lokali i zwalniania ich w wybranym
czasie;
4)
organizowanie i zarządzanie środkami umożliwiającymi Podwykonawcom oraz
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ewentualnym Współwykonawcom i Innym Podwykonawcom dowiezienie
Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia do miejsca ich użycia, z uwzględnieniem
instalacji na Terenie Budowy, Harmonogramu, stworzenie i utrzymanie zapasów
Materiałów niezbędnych do wykonania Prac;
5)
organizowanie i zarządzanie środkami służącymi do wyładowywania i przenoszenia
pionowego;
W ramach Umowy Generalny Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych
uzgodnień i pozwoleń na zajęcie obszaru przyległego do Terenu Budowy w związku z
organizacją Terenu Budowy i niezbędnych dojazdów.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt niezbędne zgody na
dojazd ciężkim sprzętem na Teren Budowy, zajęcie terenów przylegających do Terenu
Budowy (np. chodnika lub pasa jezdni), opracować w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego projekt obsługi komunikacyjnej Terenu Budowy wraz z
wjazdem na Teren Budowy, jak również opracować projekt tymczasowej organizacji
ruchu i uzgodnić go z właściwymi służbami drogowymi.
W przypadku konieczności zajęcia drogi publicznej, Generalny Wykonawca
zobowiązany jest stosować się do następujących wymogów:
1)
wszelkie koszty, jak również dostarczenie i umieszczenie sygnalizacji wymaganej
w przypadku zajęcia drogi publicznej poza Terenem Budowy ponoszone są przez
Generalnego Wykonawcę. Powyższe obejmuje również koszty załadunku lub
wyładunku Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia na drodze publicznej.
Zastosowana sygnalizacja powinna być zgodna z przepisami prawa dotyczącymi
sygnalizacji;
2)
Generalny Wykonawca stara się uniknąć powstania jakichkolwiek przeszkód w
ruchu drogowym i zapewnia całkowite bezpieczeństwo ruchu drogowego, stosując
w tym celu odpowiednie środki;
3)
Generalny Wykonawca podejmuje w odpowiednim czasie wszelkie kroki, w
porozumieniu z właściwymi władzami lub służbami, które mogą okazać się
wskazane i niezbędne, w szczególności w związku ze zmianą (ewentualną)
organizacji ruchu pojazdów oraz tymczasowym oznakowaniem;
4)
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie dostępu do sąsiednich
nieruchomości. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Generalny Wykonawca będzie
zobowiązany do zapewnienia pomostów roboczych nad wykopami w celu
zagwarantowania dostępu do nieruchomości położonych w sąsiedztwie Terenu
Budowy. Koszty montażu, utrzymania i demontażu pomostów wchodzą w zakres
Prac Generalnego Wykonawcy i są uwzględnione w Wynagrodzeniu;
5)
Generalny Wykonawca ściśle dostosowuje się do przepisów prawa, w tym prawa
miejscowego w zakresie zajęcia dróg publicznych i chodników;
6)
przed rozpoczęciem Prac Generalny Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia
Inwestorowi i/lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ogólne środki, które
zamierza podjąć w zakresie organizacji ruchu drogowego i rozmieszczenia
sygnalizacji na Terenie Budowy, zgodnie z ewentualnymi zaleceniami zawartymi
w projekcie organizacji ruchu na czas realizacji Inwestycji;
7)
rozpoczęcie Prac jest możliwe jedynie po podjęciu wszelkich środków związanych
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z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa osób i mienia w
sąsiedztwie Terenu Budowy, w tym umieszczeniu odpowiedniego oznaczenia
Terenu Budowy;
8)
w przypadku, gdy pojazdy mogłyby spowodować zniszczenia drogi publicznej,
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z odpowiednimi
władzami z odpowiednim wyprzedzeniem, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki w
celu doprowadzenia danej drogi publicznej do stanu wyjściowego;
9)
wszystkie szkody spowodowane wskutek realizacji Prac przez Generalnego
Wykonawcę na istniejących drogach dojazdowych są naprawiane na koszt
Generalnego Wykonawcy, a wszystkie koszty z tym związane, narzucone przez
organy administracji albo inne podmioty i poniesione przez Inwestora, zostaną
potrącone z Wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy albo w inny sposób
odzyskane przez Inwestora zgodnie z Umową.
Generalny Wykonawca udostępnia na swój koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu
narzędzia niezbędne do zweryfikowania, czy elementy Prac są wykonywane zgodnie z
planami i dokumentami umownymi składającymi się na Umowę. W tym zakresie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego korzysta z pomocy robotników wybranych spośród
załogi Generalnego Wykonawcy, których uzna za najbardziej kompetentnych. Generalny
Wykonawca pokrywa wynagrodzenie tych robotników.
Generalny Wykonawca usunie po zakończeniu Prac wszelkie otwory technologiczne
wykonane na czas ich trwania.
Generalny Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za zapewnienie zgodności
wszelkich Materiałów, Urządzeń, Wyposażenia i Sprzętu oraz technologii używanej w
trakcie realizacji Inwestycji z obowiązującymi Normami. Generalny Wykonawca jest
odpowiedzialny za przygotowanie kompletnego zestawu certyfikatów, deklaracji
zgodności, w tym specyfikacji technicznych oraz odpowiednich typów certyfikatów dla
Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia użytych w trakcie budowy. GW będzie
przedstawiał wyżej wymienione dokumenty do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przed wbudowaniem w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i
ich akceptację, zgodnie z zapisami Umowy.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptacje od Inwestora i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na Materiały, Urządzenia i Wyposażenie przed ich
wbudowaniem lub zainstalowaniem w ramach Inwestycji, o ile nie będą one ściśle
określone w Projekcie.
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym,
niezbędnych testów, prób, przeglądów, pomiarów i sprawdzeń, w tym Urządzeń,
Wyposażenia, systemów i instalacji technicznych, potwierdzających ich prawidłowe
wykonanie i funkcjonowanie (zgodne z Dokumentacją Projektową i Normami) oraz
przygotowanie dokumentacji potwierdzającej opisane powyżej czynności z wpisanymi
wynikami i przekazania jej Inwestorowi przed Odbiorem Końcowym;
Wszelkie pomiary dokonywane w trakcie realizacji Inwestycji będą przeprowadzane
przez GW w taki sposób, aby nie spowodować trudności dla ludności oraz nie
uniemożliwiać dostępu do dróg publicznych czy prywatnych. Wszelkie koszty takich
utrudnień zostaną poniesione przez GW.
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Na Terenie Budowy Generalny Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze
budowy (socjalno-bytowe i techniczne) dla wszystkich swoich pracowników,
Podwykonawców , Dalszych Podwykonawców oraz ewentualnych Współwykonawców i
Innych Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przebywanie pracowników Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy oraz Współwykonawcy i Innych Podwykonawców na terenie zaplecza
budowy po godzinach pracy jest zabronione.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości w obrębie
zaplecza budowy. Generalny Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb oznaczone
kontenery na odpady i śmieci, które będzie regularnie opróżniać na swój koszt.
Na generalnym Wykonawcy spoczywa porządkowanie Terenu Budowy, wywóz gruntu z
wykopów, odpadów, gruzu, niewykorzystanych Materiałów, Urządzeń, Wyposażenia i
instalacji, ich utylizacja lub składowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
usunięcie pozostałości elementów infrastruktury podziemnej i naziemnej przeznaczonych
do likwidacji.
Po zakończeniu Prac Generalny Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji zaplecza
budowy, uporządkowania Terenu Budowy i terenów przyległych oraz do przygotowania
terenu Inwestycji do użytkowania.
Generalny Wykonawca zapewni pełne szkolenie dla Inwestora oraz dla podmiotu
sprawującego zarząd nieruchomością wspólną w ramach Inwestycji, w zakresie
prawidłowego użytkowania, konserwacji i działania wszelkich systemów, okablowania,
Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia w ramach Inwestycji. O terminie szkolenia GW
zawiadomi pisemnie Inwestora nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) Dni przed
planowaną datą jego odbycia. Takie szkolenie zakończy się najpóźniej na 7 (siedem) Dni
przed Datą Zakończenia Prac. GW dostarczy Inwestorowi harmonogram szkoleń na 3
(trzy) miesiące przed ich rozpoczęciem.
Po wykonaniu Prac, Generalny Wykonawca usunie z Terenu Budowy wszelkie odpady i
gruz, należące do niego zbędne Materiały, Urządzenia, Wyposażenie i Sprzęt oraz
doprowadzi do porządku Teren Budowy (wraz z terenem przyległym). Niewykonanie lub
niewłaściwe wykonanie powyższego zobowiązania będzie uprawniać Inwestora, do
wykonania tych prac na koszt, ryzyko i odpowiedzialność GW oraz do skorzystania z
przysługujących zabezpieczeń należytego wykonania Umowy.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest prowadzić w dzienniku budowy skrupulatnie
wszelkie zapisy dotyczące postępu Prac, w tym odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu.
Generalny Wykonawca doprowadzi Inwestycję do uzyskania ostatecznego,
prawomocnego i bezwarunkowego Pozwolenia na Użytkowanie, przeprowadzając
inspekcje niezbędne do uzyskania tego pozwolenia, jak również wykona na własny koszt
wszelkie dodatkowe zalecenia uprawnionych organów administracji, chyba że Generalny
Wykonawca wykaże, że zalecenia organów nie wynikają z niewykonania lub
niewłaściwego wykonania obowiązków określonych Umową.
GW nie może, z zastrzeżeniem wypadków wskazanych w § 22 Umowy, w żadnym
przypadku wstrzymać lub w inny sposób przerwać prowadzenia Prac bez wcześniejszej
pisemnej zgody Inwestora, nawet w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy
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Stronami, chyba że GW wykaże, że dalsze prowadzenie Prac zagraża bezpośrednio
zdrowiu lub życiu ludzi.
Generalny Wykonawca zwolni Inwestora z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody,
do naprawienia których mógłby być zobowiązany Inwestor w związku z realizacją
Umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracowników i osoby trzecie,
wynikające ze zdarzeń, które miały miejsce na Terenie Budowy lub terenach przyległych
do Terenu Budowy. W przypadku zgłoszenia względem Inwestora jakichkolwiek
roszczeń wynikających z okoliczności, o których mowa powyżej, Generalny Wykonawca
niezwłocznie po poinformowaniu go o tym przez Inwestora zobowiązuje się podjąć
wszelkie niezbędne działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub
zawarcia z nim ugody, a w przypadku, gdyby takie działania nie doprowadziły do
oczekiwanych rezultatów, do zwrotu Inwestorowi wszelkich poniesionych i
udokumentowanych z tego tytułu kosztów.
§ 10. Obowiązki Generalnego Wykonawcy w zakresie współdziałania z
Podwykonawcami, Współwykonawcami i Innymi Podwykonawcami

1.

Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest całościowa organizacja, nadzorowanie i
koordynowanie robót budowlanych wykonywanych przez Podwykonawców oraz
ewentualnych Współwykonawców i Innwych Podwykonawców, jak gdyby byli oni jego
podwykonawcami, w celu realizacji Prac bez przeszkód i przestojów w terminach
wskazanych w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. W celu
realizacji tego obowiązku, Generalny Wykonawca, w szczególności:
1)
zwołuje, organizuje, przygotowuje porządek obrad i przewodniczy zebraniom
koordynacyjnym z Podwykonawcami oraz ewentualnymi Współwykonawcami i
Innwymi Podwykonawcami w celu sprawdzenia Dokumentacji Projektowej;
2)
sporządza protokoły z zebrań koordynacyjnych i wydaje je uczestnikom zebrań oraz
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;
3)
koordynuje sporządzanie i dostarczanie Dokumentacji Projektowej, która wchodzi
w zakres Umowy. Prowadzi chronologiczne zestawienie tych dokumentów.
Wszelkie zmiany wymagają zgody Projektanta, Wykonującego Nadzór Autorski,
Inwestora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wszystkie ewentualne zmiany
Dokumentacji Projektowej mające wpływ na Prace wykonywane przez
Generalnego Wykonawcę będą wymagały uprzedniego zatwierdzenia przez
Projektanta, Wykonującego Nadzór Autorski, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Inwestora;
4)
koordynuje sporządzanie i dostarczanie dokumentacji warsztatowej sporządzanej
przez Generalnego Wykonawcę lub jego Podwykonawców, obejmującej m.in.
rysunki montaże i prowadzi chronologiczne zestawienie tych dokumentów.
Wszelkie zmiany tych dokumentów wymagają zgody Projektanta, Wykonującego
Nadzór Autorski, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora;
5)
sugeruje podjęcie decyzji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora
przy zamawianiu przez Generalnego Wykonawcę Materiałów używanych przy
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realizacji Prac w ramach Harmonogramu;
informuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o napotykanych problemach
dotyczących realizacji Umowy;
analizuje i nadzoruje szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w zakresie
dostarczania wymaganej Dokumentacji Projektowej do Podwykonawców oraz
ewentualnych Współwykonawców i Innych Podwykonawców, odpowiada za
zintegrowanie tego harmonogramu z Ogólnym Harmonogramem RzeczowoFinansowym i za dokonanie ewentualnych uzgodnień;
zapewnia wymianę informacji między Podwykonawcami oraz ewentualnymi
Współwykonawcami i Innymi Podwykonawcami oraz dba o to, by dokumenty
graficzne były spójne i umożliwiały skoordynowaną realizację Prac;
sporządza dokumenty podsumowujące, aby ułatwić przeprowadzanie kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub Inwestora;
dba o rozprowadzenie wszelkich dokumentów pomiędzy poszczególnych
uczestników procesu budowlanego w ramach realizacji Inwestycji, tj.:
a)
codziennych pism;
b)
raportów ze spotkań;
c)
dokumentów graficznych;
d)
kart technicznych;
e)
dokumentów informujących o zaawansowaniu realizacji Inwestycji;
f)
biuletynów;
g)
raportów prób lub kontroli;
h)
raportów z wizyt na Terenie Budowy;
przedstawia skoordynowane dokumenty dotyczące poszczególnych grup Prac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu, Wykonującemu Nadzór Autorski i
Inwestorowi;
nieustannie dba o zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych Prac;
bierze udział w wizytach na Terenie Budowy;
uczestniczy w wizytach kontrolnych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz w wizytach wszelkich innych organów administracji publicznej;
organizuje i uczestniczy w przeglądach technicznych i odbiorach przewidzianych w
Umowie;
uczestniczy w wizytach ubezpieczycieli uczestników procesu inwestycyjnego;
uczestniczy w odbiorach dotyczących usunięcia Wad, w tym zgłoszonych w
obecności Klienta;
zapewnia w odpowiednim czasie nadzór nad ogółem dokumentów, których
potrzebuje do realizacji Prac;
znajduje rozwiązania w przypadku nieprzewidzianych trudności, które mogą
powstać podczas wykonywania Prac przez poszczególnych Podwykonawców oraz
ewentualnych Współwykonawców i Innwych Podwykonawców;
kontroluje rzeczywisty postęp Prac (zaopatrzenie, obróbka, produkcja w
warsztatach, formowanie, rozpakowanie, montaż na Terenie Budowy), upewnia się,
czy zespoły robocze rzeczywiście mają i wykonują powierzone zadania oraz
sprawdza wszelkie odstępstwa w wykonywaniu Prac przez Podwykonawców lub
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ewentualnych Współwykonawców i Innych Podwykonawców w zakresie, w jakim
odstępstwa Współwykonawców i Innych Podwykonawców rzutują na Prace
prowadzone przez Generalnego Wykonawcę;
21) wyznacza Podwykonawców w odpowiednim terminie i zgodnie z warunkami
określonymi w Umowie, w porozumieniu z Inwestorem, w terminach wynikających
z Harmonogramu;
22) w przypadku nieprawidłowości związanych z wykonywaniem obowiązków przez
Podwykonawcę, podejmuje odpowiednie kroki zmierzające do jego zastąpienia,
przestrzegając Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;
23) odpowiada za aktualizację Szczegółowego Harmonogramu RzeczowoFinansowego i dostarcza dokumenty informujące o zaawansowaniu Prac, w
terminach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zależności od
zaawansowania Prac; sporządza wszystkie drobniejsze harmonogramy dla
krytycznych lub złożonych zadań;
24) dba o stosowanie Harmonogramu w praktyce; znajduje rozwiązania w terminach
wymaganych dla prawidłowego zakończenia realizacji Umowy w celu uniknięcia
spowolnienia lub wstrzymania Prac Podwykonawców oraz ewentualnych
Współwykonawców i Innych Podwykonawców; w przypadku opóźnień
zobowiązany jest do informowania o nich Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Inwestora oraz do analizy działań, które pozwolą na znalezienie środków
zaradczych dla danej sytuacji;
25) w ogólnym zakresie zachowuje porządek i dyscyplinę niezbędne w wykonywaniu
Prac przez Podwykonawców oraz ewentualnych Współwykonawców i Innych
Podwykonawców;
26) zleca wykonanie Dokumentacji Powykonawczej przed Odbiorem Końcowym;
27) zapewnia skuteczną, terminową i konkretną organizację czynności usuwania Wad
ujawnionych podczas przeglądów technicznych i odbiorów przewidzianych
Umową;
28) w celu właściwego wypełniania swoich obowiązków Generalny Wykonawca
wyznacza na czas realizacji Umowy odpowiednią liczbę wykwalifikowanego
personelu, w szczególności na czas usuwania Wad.
Generalny Wykonawca podejmie wszelkie środki, aby nie przeszkadzać
Współwykonawcom w realizacji zleconych im Prac Zaniechanych. Przez koordynację
realizacji prac wykonywanych przez Współwykonawcę lub Innego Podwykonawcę
należy rozumieć w szczególności udostępnienie frontu prac Współwykonawcy lub
Innemu Podwykonawcy, uwzględnienie prac Współwykonawcy lub Innego
Podwykonawcy w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
udostępnienie mediów na cele budowlane (koszty ponosić będą wszystkie podmioty
korzystające z mediów, proporcjonalnie do zużycia), udostępnienie miejsca na zaplecze
budowy, włączenie dokumentacji Współwykonawcy i Innego Podwykonawcy do
dokumentacji całości Inwestycji, włączenie prac Współwykonawcy i Innego
Podwykonawcy do wszelkich odbiorów, oraz informowanie Inwestora o ewentualnych
opóźnieniach Współwykonawcy lub Innego Podwykonawcy.
Każdorazowo wprowadzenie na teren Inwestycji Innego Podwykonawcy będzie się
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4.

5.

6.

7.

odbywało po pisemnym poinformowaniu GW przez Inwestora o zakresie prac
prowadzonych przez Innego Podwykonawcę. W oparciu o przekazane informacje GW
dokona analizy wpływu prac prowadzonych przez Innego Podwykonawcę na ustalony
pomiędzy Inwestorem a GW Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, w tym
ewentualne dodatkowe koszty. GW nie będzie ponosić odpowiedzialności za konieczność
modyfikacji Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w tym
przesunięcia Kamieni Milowych.
W przypadku, gdy zwłoka Generalnego Wykonawcy w realizacji Prac powoduje, że
Współwykonawcy lub Inni Podwykonawcy realizujący Inwestycję nie są w stanie
dochować wiążącego ich terminu etapowego lub całościowego realizacji zleconych im
prac w ramach realizacji Inwestycji, Generalny Wykonawca, ponosząc odpowiedzialność
za własną zwłokę w realizacji Prac jest zobowiązany pokryć koszty poniesione przez
Inwestora w związku z opóźnieniem prac przez Współwykonawców i Innych
Podwykonawców z winy Generalnego Wykonawcy.
Generalny Wykonawca, ponosząc odpowiedzialność za zwłokę w realizacji Prac, jest
odpowiedzialny za naprawienie szkód poniesionych przez Współwykonawców i Innych
Podwykonawców, w szczególności szkód wynikających z zablokowania ich możliwości
modyfikacji ceny, zawieszenia realizacji prac i dezorganizacji wykonywanych przez nich
prac w ramach realizacji Inwestycji.
Jeżeli mimo zwłoki w terminach realizacji Prac etapowych, Data Zakończenia Prac
została zachowana, Generalny Wykonawca, ponosząc odpowiedzialność za zwłokę w
realizacji poszczególnych terminów realizacji Prac etapowych, będzie zobowiązany do
zapłaty Współwykonawcom i Innym Podwykonawcom odszkodowania w wysokości
wydatków, które ponieśli w celu zapobieżenia albo zniwelowania skutków zwłoki.
Jeśli dojdzie do wykonania przez Współwykonawcę Prac Zaniechanych, Generalny
Wykonawca otrzyma 3% (trzy procent) wynagrodzenia netto określonego w umowie
pomiędzy Inwestorem a Współwykonawcą na wykonanie Prac Zaniechanych, z tytułu
koordynacji przez GW realizacji Prac Zaniechanych z Pracami wykonywanymi na
podstawie Umowy.
§ 11. Obowiązki Generalnego Wykonawcy w zakresie ochrony mienia i ochrony
środowiska

1.

2.

3.

Generalny Wykonawca jest zobowiązany chronić i zabezpieczyć Inwestycję, a także
majątek Inwestora znajdujący się na Terenie Budowy przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub zabrudzeniem na skutek działań lub zaniechań Generalnego Wykonawcy.
Generalny Wykonawca odpowiada za ochronę i dozór Prac, Materiałów Urządzeń i
Wyposażenia oraz wykonanych elementów Inwestycji do czasu podpisania Protokołu
Bezusterkowego Odbioru Końcowego. Inwestor nie jest odpowiedzialny za pilnowanie
lub ochronę Inwestycji i Terenu Budowy przed kradzieżą, aktami wandalizmu,
zniszczeniem itd.
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i zabezpieczenie mienia osób
trzecich oraz mienia publicznego przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem
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powstałym na skutek wykonywania Prac.
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania niezwłocznie wszelkich
działań ratunkowych lub zabezpieczających Inwestycję w przypadku awarii, uszkodzenia
czy też innego nagłego zewnętrznego niekorzystnego czynnika niezależnie od
poniesienia dodatkowych kosztów, bez zbędnej zwłoki i oczekiwania na reakcje
Inwestora.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejącej zieleni
przeznaczonej do zachowania oraz jej pielęgnacji w trakcie wykonywania Prac, a także
wykonania nowych nasadzeń zgodnie z projektem zieleni oraz wydanym Inwestorowi
odpowiednim zezwoleniem na wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów;
Generalny Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby z powodu wykonywania Umowy
nie nastąpiła jakakolwiek szkoda w środowisku, w szczególności zanieczyszczenie,
nielegalne usunięcie drzew i krzewów. Generalny Wykonawca poniesie wszelkie koszty
związane z wyrządzeniem szkód w środowisku spowodowanych jego działaniem lub
zaniechaniem.
Generalny Wykonawca naprawi na swój koszt wszelkie spowodowane przez siebie
szkody w terminie 14 (czternastu) Dni od zgłoszenia przez Inwestora szkody oraz ponosi
wszelkie związane z tym koszty dodatkowe.
§ 12. Obowiązki Generalnego Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

1.

Generalny Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszystkie niezbędne działania w celu
zabezpieczenia Prac, osób upoważnionych do przebywania na Terenie Budowy, osób
trzecich oraz przedmiotów znajdujących się na Terenie Budowy. W ciągu całego Okresu
Budowy Generalny Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
na Terenie Budowy. W tym celu Generalny Wykonawca zapewni między innymi:
1)
sporządzenie i wydanie Inwestorowi w terminie 14 (czternastu) Dni od podpisania
Umowy, a przed rozpoczęciem Prac, Planu Zagospodarowania Terenu Budowy,
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ);
2)
nadzór nad wykonywaniem Prac przez inspektora ds. BHP i ppoż., zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa;
3)
na wniosek Inwestora - wyznaczenie koordynatora ds. BHP i ppoż;
4)
przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych;
5)
dostarczenie i kontrola Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia oraz nadzór nad
korzystaniem z nich przez wszelkie osoby obecne na Terenie Budowy, które z
uwagi na bezpieczeństwo pracy są zobowiązanie nosić na Terenie Budowy odzież
ochronną, w szczególności kask, buty ochronne, kamizelkę odblaskową i
identyfikator firmy, dla której pracują lub wykonują działania na Terenie Budowy;
6)
właściwe przeszkolenie pracowników do pracy na danym stanowisku i
odpowiedzialność za działania i zaniechania pracowników i Podwykonawców
Generalnego Wykonawcy;
7)
posiadanie przez pracowników Generalnego Wykonawcy certyfikatów, uprawnień
i zaświadczeń niezbędnych do wykonania powierzonych im zadań.
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11.

GW zobowiązuje się do prowadzenia Prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i
ppoż. oraz ponosi z tego tytułu całkowitą odpowiedzialność. GW zapewni stały nadzór w
zakresie BHP i p.poż. nad prowadzonymi Pracami przez inspektora ds. BHP i ppoż. oraz
minimum raz w tygodniu przeprowadzenie przez inspektora do spraw BHP i ppoż.
kontroli budowy, z której zostanie sporządzony protokół z wyszczególnieniem wniosków
do realizacji. GW zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Inwestora lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o każdym zaistniałym na budowie wypadku.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest przygotować raport o stanie BHP na budowie
na koniec każdego miesiąca, a także do natychmiastowego sporządzenia raportu
powypadkowego w przypadku zaistnienia wypadku.
Generalny Wykonawca dopilnuje, aby cały personel został wyposażony we właściwy
sprzęt ochrony osobistej i dopilnuje, aby używano tego sprzętu w czasie przebywania na
Terenie Budowy.
Generalny Wykonawca wyposaży miejsca wykonywania Prac w odpowiedni sprzęt
gaśniczy i przeciwpożarowy, jak również zapewni kontrolę i konserwację wyposażenia
przeciwpożarowego.
Generalny Wykonawca wyposaży miejsca pracy w apteczki BHP, które znajdować się
będą w miejscu ogólnie dostępnym.
Generalny Wykonawca ogrodzi przed rozpoczęciem Prac wszelkie miejsca
niebezpieczne, nieoświetlone i/lub skutecznie niezabezpieczone.
Generalny Wykonawca będzie używał wyłącznie Sprzętu sprawnego, z odpowiednimi
dopuszczeniami technicznymi UDT, świadectwami i certyfikatami. Świadectwa te
Generalny Wykonawca będzie przechowywał na Terenie Budowy. Sprzęt nie posiadający
odpowiednich świadectw sprawności technicznej nie może znajdować się na Terenie
Budowy.
Generalny Wykonawca zapewni przeszkoloną i uprawnioną obsługę i operatorów
Sprzętu używanego przez Generalnego Wykonawcę.
W sytuacjach zagrażających życiu ludzkiemu lub majątkowi Inwestora, Generalny
Wykonawca jest zobowiązany, bez żadnych szczególnych instrukcji lub upoważnień,
przedsięwziąć odpowiednie kroki, żeby przeciwdziałać następstwom takich
niebezpiecznych zdarzeń.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że nie ma
wymaganego porządku na Terenie Budowy lub Prace nie są prowadzone zgodnie z
przepisami BHP lub ppoż., wezwie GW i wyznaczy mu na piśmie termin nie dłuższy niż
2 (dwa) Dni do usunięcia stwierdzonych uchybień, a po bezskutecznym upływie ww.
terminu, Inwestor upoważniony do wstrzymania Prac.

§ 13. Obowiązki Generlanego Wykonawcy wynikające z nienależytego wykonania Prac
1.

2.

Prace, które nie zostaną wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub zasadami
technologii, lub które nie są zgodne z postanowieniami Umowy i/lub jakimikolwiek
dokumentami powstałymi zgodnie z Umową, zostaną usunięte lub rozebrane, a następnie
zastąpione lub zrealizowane na nowo na koszt Generalnego Wykonawcy.
Jeżeli Generalny Wykonawca nie wypełni obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
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3.

Inwestor ma prawo przerwać realizację Prac i zlecić wykonanie Prac Wykonawcy
Zastępczemu na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.
Wszystkie koszty i konsekwencje związane z usunięciem, rozbiórką i/lub zastąpieniem
wadliwie wykonanych Prac i/lub przerwaniem realizacji Prac ponosi Generalny
Wykonawca.
§ 14. Teren Budowy

1.

2.

3.

4.

Strony zgodnie postanowiły, że Inwestor przekaże Teren Budowy GW, a GW ma
obowiązek przejąć Teren Budowy od Inwestora na podstawie dwustronnie podpisanego
protokołu.
W przypadku niestawienia się GW w wyznaczonym przez Inwestora terminie przekazania
Terenu Budowy lub bezzasadnej odmowy GW przejęcia Terenu Budowy, Inwestor ma
prawo odstąpić od Umowy z przyczyn, za które odpowiada GW. Ciężar udowodnienia,
że odmowa przejęcia Terenu Budowy była zasadna ciąży na GW.
GW odpowiada za bezpieczeństwo i nadzór na Terenie Budowy aż do Daty Zakończenia
Prac, a Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za brak nadzoru nad Terenem Budowy.
Realizacja powyższych obowiązków obejmie w szczególności:
1)
zapewnienie i utrzymanie ogrodzenia Terenu Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
2)
stałe utrzymywanie porządku na Terenie Budowy, na wykorzystywanych przez
Generalnego Wykonawcę dojściach i drogach dojazdowych do tych miejsc, a
także wzdłuż ogrodzenia oraz odśnieżanie Terenu Budowy, terenu po
zewnętrznej stronie ogrodzenia i innych terenów związanych z realizacją
Umowy;
3)
zapewnienie zachowania warunków BHP; GW będzie również odpowiedzialny
za wszelkie obrażenia, straty lub uszczerbki będące wynikiem sposobu
prowadzenia Prac na Terenie Budowy oraz sposobu, w jaki Materiały,
Urządzenia, Wyposażenie i Sprzęt będą stosowane;
4)
sporządzenie i dostarczenie Inwestorowi w terminie 14 (czternastu) Dni od
podpisania Umowy, a przed rozpoczęciem Prac, Planu Zagospodarowania
Terenu Budowy oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ);
5)
opracowywanie technologii wykonania i instrukcji bezpiecznego prowadzenia
wszystkich Prac oraz przedkładania ich Inwestorowi do akceptacji przed
rozpoczęciem danego etapu Prac;
6)
informowanie Inwestora o wszelkich studiach, dokumentach, rysunkach bądź
szkicach mających wpływ na kwestie bezpieczeństwa Terenu Budowy w
zakresie wykonywania Prac, aż do momentu ich zakończenia;
7)
informowanie Inwestora o wyborze i obecności Podwykonawców mających
wykonywać prace na Terenie Budowy;
8)
udzielanie wszelkich szczegółowych informacji Inwestorowi i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.
Po przekazaniu Terenu Budowy GW ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu wszelkich
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

ryzyk związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem jakichkolwiek Materiałów,
Urządzeń, Wyposażenia, Sprzętu lub innego mienia w obszarze Terenu Budowy do Daty
Zakończenia Prac oraz z tytułu ryzyk utraty zdrowia i życia przez osoby przebywające na
Terenie Budowy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód, GW nie będzie
zwolniony z zobowiązania do wykonania Umowy zgodnego ze Szczegółowym
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
GW będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie problemy i utrudnienia mogące
być rezultatem Prac prowadzonych na Terenie Budowy.
Generalny Wykonawca zapewni przestrzeganie całkowitego zakazu spożywania napojów
alkoholowych oraz zażywania innych środków odurzających na Terenie Budowy.
Na Terenie Budowy obowiązuje zakaz palenia papierosów, oprócz miejsc specjalnie do
tego wyznaczonych.
Generalny Wykonawca zapewni przestrzeganie zakazu palenia jakichkolwiek rzeczy i
innych materiałów na Terenie Budowy.
Generalny Wykonawca zapewni przestrzeganie zakazu organizowania na Terenie
Budowy imprez rozrywkowych i imprez typu grill, bez uprzedniej zgody Inwestora.
Osoby wchodzące w skład Zespołu ds. Realizacji będą miały nieograniczony dostęp do
Terenu Budowy.
§ 15. Reklama

1.

2.

W Okresie Budowy Generalny Wykonawca nie jest uprawniony umieszczenia na Terenie
Budowy reklamy swojej firmy, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego uzgodnienia
z Inwestorem miejsca posadowienia, ilości i formy.
Inwestor ma prawo umieszczenia na Terenie Budowy swojej reklamy we wskazanym
przez siebie miejscu.
§ 16. Obowiązki Inwestora

Obowiązki Inwestora obejmują:
1)
przekazanie Terenu Budowy GW potwierdzone pisemnym protokołem przekazania;
2)
terminowe regulowanie wszelkich należnych zobowiązań finansowych Inwestora
wobec GW ustalonych w Umowie;
3)
uczestniczenie we wszelkich odbiorach w terminach określonych w Umowie;
4)
przejęcie Inwestycji od GW z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego;
5)
ustanowienie i przedstawienie GW Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Wykonującego Nadzór Autorski;
6)
dostarczenie opieczętowanego dziennika budowy przed rozpoczęciem Prac;
7)
przekazanie Projektu wraz z Pozwoleniem na Budowę;
8)
udzielenie GW upoważnień i pełnomocnictw niezbędnych dla uczestniczenia w
postępowaniach administracyjnych w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy.
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§ 17. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
1.

2.

3.

Obowiązki nadzoru inwestorskiego zostaną wykonane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zgodnie z zakresem przewidzianym Umową oraz przepisami prawa, w
szczególności Ustawą i aktami wykonawczymi. Obowiązki te Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wykonuje przy pomocy inspektorów określonych branż wchodzących w
skład Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a w razie potrzeby swoich
przedstawicieli i pracowników.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia podstawowe obowiązki określone art. 25
Ustawy, a także inne obowiązki, do których należą m.in.:
1)
reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z Projektem i Pozwoleniem na Budowę, Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;
2)
weryfikacja, czy Materiały, Urządzenia i Wyposażenie Budowy mogą być
stosowane w branży budowlanej na terytorium Polski;
3)
kontrola jakości wykonywanych Prac oraz stosowanych Materiałów, Urządzeń i
Wyposażenia, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
4)
sprawdzanie i odbiór Prac ulegających zakryciu lub zanikających, Prac o
charakterze tymczasowym i Prac zakończonych;
5)
uczestniczenie we wszystkich próbach, testach, badaniach i odbiorach technicznych
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych;
6)
przygotowanie i udział we wszystkich odbiorach przewidzianych w Umowie;
7)
potwierdzanie rzeczywistego wykonania Prac oraz weryfikowanie Protokołów
Zaawansowania;
8)
potwierdzanie usunięcia Wad przez Generalnego Wykonawcę;
9)
rekomendowanie dokonania płatności dla GW na podstawie Protokołu
Zaawansowania;
10) sporządzanie i przechowywanie notatek z cotygodniowych spotkań
koordynacyjnych;
11) opiniowanie wniosków o zmianę zakresu Prac i wniosków o zastosowanie
Materiałów i Rozwiązań Zamiennych;
12) weryfikację przygotowania Dokumentacji Powykonawczej przez GW przed
terminem Odbioru Końcowego.
Inspektor Nadzoru może korzystać z uprawnień określonych w art. 26 Ustawy, tj. może
on:
1)
wydawać Kierownikowi Budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub
badań, także wymagających odkrycia Prac lub elementów zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych Prac i dowodów
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz
urządzeń technicznych;
2)
żądać od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych Prac, a także wstrzymania dalszych Prac w przypadku,
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4.

5.

6.

gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z Umową, Projektem lub Pozwoleniem na Budowę.
Wszystkie projekty i realizacje z zakresu wszystkich branż muszą uzyskać zatwierdzenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed wydaniem jakiegokolwiek zamówienia,
wykonaniem robót rozbiórkowych i innych, niezależnie od ich rodzaju.
Procedura zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w ust.
4 powyżej, musi być uwzględniona w Szczegółowym Harmonogramie RzeczowoFinansowym.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poprzez możliwość systematycznych wizyt
w warsztatach, halach montażowych i/lub na Terenie Budowy podczas trwania Prac jest
odpowiedzialny za sprawowanie kontroli i weryfikację zgodności wszystkich planów,
dokumentacji, schematów, szczegółowych opisów, obliczeń itp. objętych Umową lub
opracowanych w celu jej realizacji po podpisaniu Umowy, z wykonywanymi Pracami.
§ 18. Podwykonawcy

1.

2.

3.

4.

Wykonywanie Prac przy pomocy Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców,
odbywać się może wyłącznie za pisemną zgodą Inwestora i na warunkach określonych w
Umowie.
W terminie 7 (siedmiu) Dni od podpisania Umowy, GW prześle Inwestorowi listę
Podwykonawców, którym zamierza zlecić wykonanie Prac, zawierającą nazwę, adres, i
szczegółowy zakres Prac, które zamierza powierzyć.
Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
zobowiązany, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy ze wszystkimi
załącznikami w terminie co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) Dni przed podjęciem prac
przez danego Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, przy czym Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Generalnego Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi
spełniać następujące warunki:
1)
Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą może być podmiot, wobec którego
Inwestor nigdy wcześniej nie miał zastrzeżeń co do jakości lub sposobu
wykonywania przez niego robót budowlanych, o ile wykonywał on już roboty
budowlane na rzecz Inwestora lub spółek z nim powiązanych;
2)
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca może wykonywać tylko te Prace, do
których wykonania nie jest już zobowiązany inny Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca;
3)
zakres Prac, które ma wykonać Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
zgodny z zakresem Prac objętych Umową;
4)
Podwykonawca zobowiązany jest przekazać Generalnemu Wykonawcy, a Dalszy
Podwykonawca – Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, gwarancję
bankową lub ubezpieczeniową, zabezpieczającą wszelkie roszczenia Generalnego
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynikające z umowy
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o podwykonawstwo, do kwoty stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia
umownego brutto, obowiązującą przez cały okres wykonywania Prac przez
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę oraz przez okres, na który Generalny
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca otrzymał gwarancję;
5)
termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) Dni od
doręczenia Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie robót
zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, przy czym termin
zapłaty wynagrodzenia określony w projekcie umowy o podwykonawstwo musi
umożliwiać Generalnemu Wykonawcy terminowe przedstawienie Inwestorowi
dokumentów, o których mowa w § 27 ust. 9 Umowy;
6)
wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy za
wykonanie określonej części Prac nie może być wyższe, niż określone za tego
rodzaju Prace na podstawie Umowy i musi być płatne wyłącznie na rachunek
bankowy;
7)
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności
ani przeniesienia na osobę trzecią żadnych obowiązków wynikających z umowy o
podwykonawstwo bez wcześniejszej pisemnej zgody Inwestora i GW;
8)
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie może podzlecić wykonania Prac
Dalszemu Podwykonawcy bez odrębnej pisemnej zgody Inwestora i GW;
9)
Inwestor ma prawo bezpośredniego zapytania Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy o przysługujące im płatności z tytułu wykonanych Prac, a
Powykonawca oraz Dalszy Podwykonawca mają obowiązek udzielenia takich
informacji;
10) Podwykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszystkich rysunków,
specyfikacji i innych informacji, które uzyskał i/lub z którymi zapoznał się podczas
realizacji Prac, oraz do niewykorzystywania ich bez uzyskania wcześniejszej zgody
Inwestora do celów innych niż przewidzianych w związku z realizacją Prac.
Wszystkie rysunki, szkice i inne dokumenty przekazane Podwykonawcy przez
Inwestora lub Generalnego Wykonawcę lub sporządzone przez Podwykonawcę,
zgodnie z Umową pozostaną własnością Inwestora. Po zakończeniu Prac
Podwykonawca, na wniosek Inwestora zniszczy je lub odda je wraz ze wszystkimi
kopiami. W przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności
Generalny Wykonawca może zażądać kary umownej w wysokości 20 % wartości
wynagrodzenia netto wynikającego z umowy o podwykonawstwo;
11) termin upływu rękojmi i gwarancji na Prace wykonane przez Podwykonawcę i
Dalszego Podwykonawcę upływa wraz z upływem terminu rękojmi i gwarancji
Generalnego Wykonawcy wynikającego z Umowy zawartej między Generalnym
Wykonawcą a Inwestorem;
12) zawiera następujące postanowienia:
a. „Wykonawca oświadcza, że Inwestorem na inwestycji " Zabezpieczenie, prace
konserwatorskie i remont budynku przy ul. Nowogrodzkiej 77” jest Miasto
Stołeczne Warszawa. W przypadku nieprawidłowości w rozliczeniach
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

Wykonawcy z tytułu należności wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, podwykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Inwestora,
załączając stosowną dokumentację”.
b. „Zgodnie z umową o generalne wykonawstwo z dnia [●] r. (Inwestor) ma prawo
przejąć prawa i obowiązki [●] (GW) wynikające z niniejszej umowy o
podwykonawstwo w przypadku odstąpienia przez Inwestora od umowy o
generalne wykonawstwo z przyczyn leżących po stronie Generalnego
Wykonawcy, na co podwykonawca wyraża zgodę”;
13) projekt nie może zawierać postanowień sprzecznych z Umową, naruszających
prawa Inwestora lub narażających Inwestora na szkodę.
W terminie 14 (czternastu) Dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, Inwestor może zgłosić przedkładającemu
projekt pisemne zastrzeżenia do projektu, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, nie
spełnia wymagań określonych w ust. 4 powyżej.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w
ust. 4 powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora, co upoważnia
Generalnego Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę do jej
podpisania.
Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z załącznikami w
terminie 7 (siedmiu) Dni od jej zawarcia. Przedkładający może sam poświadczyć za
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
W terminie 14 (czternastu) Dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo, Inwestor może zgłosić przedkładającemu pisemny
sprzeciw, w przypadkach opisanych w ust. 4 powyżej.
Postanowienia ust. 3-8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, gdy Inwestor uzyska informację, że Prace wykonywane są przez
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, z którym projekt umowy o
podwykonawstwo i umowa o podwykonawstwo nie zostały przedłożone Inwestorowi w
trybie powyższych postanowień, może on – w terminie 14 (czternastu) Dni od uzyskania
informacji, zgłosić sprzeciw, który będzie wyłączał jego odpowiedzialność na podstawie
art. 6471 Kodeksu Cywilnego.
Złożenie przez Inwestora sprzeciwu lub zastrzeżeń nie może stanowić argumentu do
zmiany terminów w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
Po zleceniu Prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, GW nie będzie
zwolniony z odpowiedzialności za wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy lub
przepisów prawa. GW będzie odpowiedzialny za wszystkie działania i zaniechania
Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania.
Inwestor niezwłocznie zawiadomi GW na piśmie, tj. nie później niż w ciągu 7 (siedmiu)
Dni od otrzymania zawiadomienia, o wszelkich roszczeniach skierowanych przez
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców do Inwestora. W takim wypadku GW
zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) Dni złożyć Inwestorowi pisemne wyjaśniania
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

dotyczące zasadności roszczeń Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz
wskazać wszelkie okoliczności i zdarzenia mogące uzasadniać odmowę płatności na
rzecz takiego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Po upływie terminu do złożenia wyjaśnień przez GW, Inwestor może według swego
uznania:
1)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty, albo
2)
wstrzymać się od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, albo
3)
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Inwestora co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, Inwestor dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z
kwotą Wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy. Dzień dokonania
potrącenia będzie również dniem dokonania zapłaty przez Inwestora na rzecz
Generalnego Wykonawcy (w drodze potrącenia), przy czym oświadczenie o potrąceniu
ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Inwestor dokona
potrącenia poprzez złożenie Generalnemu Wykonawcy pisemnego oświadczenia, które
zawierać będzie opis obu wierzytelności podlegających potrąceniu (tytuł, termin
płatności, kwota), kwotę, o którą następuje potrącenie oraz wyraźne oświadczenie o
potrąceniu.
W celu dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców
Generalny Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inwestorowi wszelkie informacje
niezbędne do dokonania zapłaty.
Jeżeli w dniu dokonania przez Inwestora zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy nie będzie istniało zobowiązanie Inwestora do zapłaty jakiejkolwiek
kwoty wobec Generalnego Wykonawcy, za dzień zapłaty przez Inwestora należności (w
wysokości równej kwocie przekazanej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy)
uznaje się dzień wymagalności pierwszej faktury otrzymanej od Generalnego
Wykonawcy po dniu dokonania przez Inwestora zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.
W celu dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy Inwestor może także skorzystać z Kaucji Gwarancyjnej lub z Gwarancji
Dobrego i Terminowego Wykonania
W przypadkach opisanych w ust. 15-18 powyżej, Generalny Wykonawca pokryje
wszelkie koszty związane z bezpośrednią zapłatą przez Inwestora za wykonane przez
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę części Prac, w tym koszty finansowe
związane z różnicami terminów płatności przewidzianych w umowach pomiędzy
Inwestorem i Generalnym Wykonawcą, Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcą i
Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą oraz zapewni, iż Inwestor nie dozna
jakiegokolwiek uszczerbku w związku z płatnością na rzecz Podwykonawcy i Dalszych
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Podwykonawców.
Inwestor może się wstrzymać od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do momentu, gdy GW i Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca osiągną porozumienie, co do przedmiotowej płatności, lub do
momentu wydania prawomocnego orzeczenia sądu (również sądu polubownego)
nakazującego Inwestorowi dokonać takiej płatności na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.
W przypadku nakazania Inwestorowi prawomocnym orzeczeniem sądu (również
orzeczeniem sądu polubownego) dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, GW przeleje Inwestorowi sumy niezbędne dla dokonania
płatności na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, zgodnie z treścią
orzeczenia. GW zapewni, że Inwestor nie dozna uszczerbku lub straty w związku z
wydaniem takiego orzeczenia, w szczególności pokryje wszelkie koszty sądowe i obsługi
prawnej poniesione przez Inwestora.
Zabezpieczenie roszczeń Inwestora z tytułu dokonania płatności na rzecz
Podwykonawców stanowić będzie w szczególności Kaucja Gwarancyjna oraz Gwarancja
Dobrego i Terminowego Wykonania. Kaucja Gwarancyjna lub Gwarancja Dobrego i
Terminowego Wykonania może być wykorzystana przez Inwestora do wysokości kwoty,
jaką na podstawie przepisów prawa Inwestor będzie zmuszony zapłacić na pokrycie
roszczeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w związku z solidarną
odpowiedzialnością za zapłatę wynagrodzenia na ich rzecz. Skorzystanie z powyższych
zabezpieczeń przez Inwstora nie jest uzależnione od istnienia prawomocnego wyroku
stwierdzającego obowiązek Inwestora zapłaty określonych kwot na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy.
Niezależnie od powyższego, w przypadku, w którym kwoty nieuregulowanych roszczeń
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców będą przekraczałyby 100.000 zł (słownie:
sto tysięcy złotych) i nie zostałyby przez GW uregulowane w terminie 7 (siedmiu) Dni
od daty uzyskania przez Inwestora wiedzy o tym fakcie, Inwestor będzie miał prawo
zażądać od GW przedstawienia w ciągu 14 (czternastu) Dni dodatkowego zabezpieczenia
w formie gwarancji bankowej, spełniającej wymogi Gwarancji Dobrego i Terminowego
Wykonania, na wartość tych roszczeń, ważną przez okres 6 (sześciu) miesięcy. GW
będzie zobowiązany do przedłużania wskazanej gwarancji na kolejne sześciomiesięczne
okresy, na kwotę wartości sporu z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą aż do
czasu wydania przez sąd prawomocnego wyroku, a w przypadku złożenia skargi
kasacyjnej do Sądu Najwyższego, do czasu prawomocnego rozpoznania tej skargi plus
14 (czternaście) Dni. W przypadku braku przedłużenia wymienionej gwarancji bankowej
na kolejny sześciomiesięczny okres na co najmniej 30 (trzydzieści) Dni przed datą upływu
ważności aktualnie obowiązującej gwarancji bankowej, Inwestor ma prawo do
skorzystania z aktualnie obowiązującej gwarancji bankowej.
W przypadku zapłaty przez Inwestora długu, za który jest on solidarnie odpowiedzialny
wraz z Generalnym Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą na
podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, Inwestor uprawniony będzie do żądania od
każdego ze współodpowiedzialnych zwrotu całej zapłaconej kwoty na podstawie art. 376
Kodeksu Cywilnego, jeżeli zapłaconej kwoty nie będzie mógł lub nie potrąci z
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Wynagrodzenia, albo nie skorzysta w tym celu z przysługujących mu zabezpieczeń.
§ 19. Materiały, Urządzenia, Wyposażenie i prace wzorcowe
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wszystkie Materiały, Urządzenia i Wyposażenie wykorzystane przez GW podczas
wykonywania Prac będą:
1)
Nowe, odpowiedniego typu i jakości, spełniające wymagania wyznaczone w
Umowie, w tym zawarte w Dokumentacji Projektowej i Standardzie Inwestycji i
lokali stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz zgodne z polskim prawem i
innymi Normami;
2)
posiadać zaświadczenia, aprobaty techniczne, atesty i zaświadczenia dopuszczające
do obrotu i stosowania zgodnie z wymogami prawa i innych Norm;
3)
zgodne ze sztuką budowlaną.
Wszystkie Materiały, Urządzenia i Wyposażenie używane przez Generalnego
Wykonawcę muszą, na wniosek Inwestora, zostać poddane próbom wymaganym przez
obowiązujące Normy, testom i badaniom w miejscu ich produkcji, na Terenie Budowy
lub w innym miejscu wskazanym przez Inwestora lub zaproponowanym przez
Generalnego Wykonawcę. W celu wykonania prób, testów lub badań, Generalny
Wykonawca udostępni na swój koszt pracowników, dostarczy energię, opał, maszyny i
inne niezbędne instrumenty oraz dostarczy próbki Materiałów, których zamierza używać
podczas realizacji Robót. W przypadku gdy Inwestor zażądają wykonania dodatkowych
prób, testów i badań określonych Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia, nie mogą być
one używane przed przeprowadzaniem takich czynności i bez akceptacji Inwestora.
Generalny Wykonawca jest zobowiązany przygotować Materiały, Urządzenia i
Wyposażenie do prób, testów i badań oraz dostarczyć na swój koszt wszystkie niezbędne
do tego dokumenty, świadczenia, surowce i instrumenty pomiarowe.
Oprócz przypadków zaniku Materiałów na rynku lub braków dostaw, Generalny
Wykonawca będzie mógł zaproponować inne materiały, podobne pod względem
technicznym, jedynie wówczas, gdy będą one ewidentnie wyższej lub tej samej jakości.
Konsekwencje, w tym koszt zastosowania innych Materiałów ponosi Generalny
Wykonawca.
Inwestor są uprawnieni do narzucenia Materiałów opisanych w Umowie, jeżeli materiały
zaproponowane przez Generalnego Wykonawcę w zastępstwie nie spełniają jego
oczekiwań. Generalny Wykonawca jest więc zobowiązany do opracowania wystarczająco
wcześnie propozycji materiałów zamiennych, aby ograniczenia związane z terminami
dostaw materiałów nie miały wpływu na wybór tych materiałów.
W przypadku Materiałów, które w Dokumentacji Projektowej nie zostały określone w
sposób konkretny, w szczególności wg nazwy, rodzaju, marki, gatunku itp, GW
przedstawi Inwestorowi do wyboru co najmniej trzy różne opcje danego typu Materiałów
o podobnych właściwościach technicznym w terminie umożliwiającym realizację Prac
zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem- Rzeczowo Finansowym. Inwestor w
terminie 7 (siedmiu) Dni wybierze jeden z przedstawionych wariantów lub przedstawi
swoje uzasadnione zastrzeżenia i poprosi o przedstawienie innych wzorów Materiałów.
W takim przypadku GW przedstawi niezwłocznie nowe warianty. W przypadku braku
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reakcji w terminie 14 (czternastu) Dni, GW wezwie na piśmie Inwestora i wyznaczy mu
dodatkowy termin 3 (trzech) Dni Roboczych, po którego bezskutecznym upływie uznaje
się, że Inwestor akceptuje przedstawione Materiały. W żadnym przypadku GW nie ma
prawa wykorzystać Materiałów innych, niż zaakceptowane przez Inwestora.
W terminach opisanych w Załączniku nr 5 do Umowy, GW przedstawi lokal wzorcowy,
mock-up-y (modele), wzory i prototypy wykonania wskazane w ww. Załączniku nr 5 do
Umowy.
W terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od prezentacji lokalu wzorcowego, mock-upów (modeli), wzorów i prototypów w zakresie opisanym powyżej, Inwestor przedstawi
swoją aprobatę lub wezwanie do uzupełnienia. W przypadku wezwania do uzupełnienia
bądź odmowy akceptacji GW zobowiązany jest do niezwłocznego poprawienia lokalu
wzorcowego, modeli, wzoru lub prototypu zgodnie z wytycznymi Inwestora i ponownej
prezentacji do akceptacji.
Wszelkie Materiały, Urządzenia, Wyposażenie i wykończenia nie spełniające wymogów
określonych w Umowie lub nie odpowiadające Normom lub nie posiadające
odpowiednich zezwoleń, atestów i dopuszczeń do obrotu i stosowania lub innych
niezbędnych dokumentów zostaną niezwłocznie usunięte z Terenu Budowy przez GW na
jego koszt.
W przypadku niewykonania w terminie przez GW lokalu wzorcowego, któregokolwiek z
mock-up-ów (modeli), wzorów, czy prototypów opisanych w Załączniku nr 5 do
Umowy, Inwestor uprawniony będzie do potrącenia z Wynagrodzenia kosztu wykonania
takiego lokalu wzorcowego, mock-up-u, wzoru, czy prototypu w kwocie określonej w
Załączniku nr 5 do Umowy.
§ 20. Zmiania zakresu Prac

1.

Wszelkie zmiany zakresu Prac zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez Strony zgodnie
z poniższą procedurą:
1)
jako zmianę zakresu Prac należy rozumieć Prace Zaniechane, Roboty Dodatkowe
oraz Roboty Zamienne;
2)
każda ze Stron ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę zakresu Prac, który
powinien być złożony zgodnie ze wzorami określonymi w Książce Projektu
stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy, przy czym z wnioskiem zaniechanie
określonych Prac (Prace Zaniechane) może wystąpić wyłącznie Inwestor;
3)
jeżeli z wnioskiem o zmianę zakresu Prac wystąpi Inwestor, GW przedstawi
niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od daty złożenia
wniosku, stanowiący ofertę – szacunkowy, weryfikowalny kosztorys Prac
Zaniechanych, Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych, ze wskazaniem
wszelkich ewentualnych skutków, a w szczególności technicznych, finansowych i
terminowych wykonania Inwestycji, jakie może wywołać zmiana zakresu Prac oraz
z podaniem terminu ważności oferty, nie krótszym niż 30 (trzydzieści) Dni;
4)
jeżeli z wnioskiem o zmianę zakresu prac wystąpi GW, wniosek ten, stanowiący
ofertę, będzie zawierał szacunkowy weryfikowalny kosztorys proponowanych
Robót Dodatkowych lub Robór Zamiennych oraz wykaz wszelkich ewentualnych
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skutków, a w szczególności technicznych, finansowych i terminowych wykonania
Inwestycji oraz termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 (trzydzieści) Dni;
5)
wycena Prac Zaniechanych będzie dokonana na podstawie zestawienia Cen
Jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 8 do Umowy, a gdyby okazało się to
niemożliwe, na podstawie wyceny opracowanej przez rzeczoznawcę z zakresu
budownictwa powołanego przez Inwestora na koszt GW;
6)
wycena Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych będzie oparta na Cenach
Jednostkowych, a w przypadku gdyby ceny te były nieadekwatne lub w przypadku
ich braku, na podstawie co najmniej trzech weryfikowalnych ofert przedstawionych
przez Podwykonawców lub Dostawców. Każda wycena zostanie zweryfikowana i
wymaga akceptacji przez Inwestora przed rozpoczęciem takich robót. Strony
ustalają, że cena Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych będzie określona w
formie ryczałtu;
7)
Inwestor może zaakceptować ofertę Generalnego Wykonawcy zawartą we wniosku
o zmianę zakresu Prac złożonego przez Inwestora lub GW bez uwag, z uwagami,
albo w całości odrzucić taką ofertę; w przypadku przyjęcia oferty bez uwag,
Inwestor sporządzi i doręczy GW Polecenie Zmiany wg wzoru określonego w
Książce Projektu stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy, przy czym musi ono być
doręczone GW w terminie ważności oferty; w przypadku przyjęcia oferty z
uwagami, Inwestor przekaże GW swoje uwagi, a GW będzie uprawniony złożyć
nową ofertę w terminie 5 (pięciu) Dni; w przypadku odrzucenia oferty, nie
wywołuje ona żadnych skutków;
8)
brak odpowiedzi Inwestora w terminie ważności oferty oznacza jej odrzucenie. W
takim przypadku obowiązuje poprzedni ustalony zakres Prac;
9)
Polecenie Zmiany powoduje zmianę Umowy w zakresie wynikającym z Polecenia
Zmiany oraz wniosku o zmianę zakresu Prac stanowiącego podstawę określonego
Polecenia Zmiany;
10) w oparciu o wydane przez Inwestora Polecenia Zmiany oraz wnioski o zmianę
zakresu Prac stanowiące podstawę tych Poleceń Zmian, na koniec każdego kwartału
liczonego od Daty Rozpoczęcia Prac Strony sporządzać będą aneksy do Umowy,
przy czym będą one miały charakter wyłącznie porządkujący, gdyż podstawę
zmiany Umowy stanowić będą Polecenia Zmian;
11) dodatkowe wynagrodzenie będzie przysługiwało GW tylko na podstawie
stosownego Polecenia Zmiany, określającego co najmniej rodzaj Robót
Dodatkowych lub Robót Zamiennych, całkowitą cenę ryczałtową ich wykonania
oraz termin ich realizacji. W przypadku braku podpisania przez Inwestora
stosownego Polecenia Zmiany, GW ma prawo odmówić wykonania Robót
Dodatkowych lub Robót Zamiennych, jednakże nie może to powodować zagrożenia
bezpieczeństwa Inwestycji oraz osób na niej lub wokół niej przebywających.
Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej, jakakolwiek zmiana zakresu Prac wykonana niezgodnie
z procedurą opisaną w ust.1 nie będzie uważana za zgodną z Umową i nie będzie
uprawniała GW do jakichkolwiek roszczeń finansowych, zaś Inwestor może żądać ich
usunięcia i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko GW.
GW nie może odmówić wykonania Robót Dodatkowych i Robót Zamiennych, czy
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zaprzestania Prac Zaniechanych. Jeżeli nie zostanie uzgodnione pomiędzy Stronami, w
jaki sposób mają zostać wykonane Roboty Dodatkowe lub Roboty Zamienne, Inwestor
jest uprawniony do zlecenia Innemu Podwykonawcy lub Współwykonawcy wykonania
tych prac, przy czym GW będzie zobowiązany koordynować takie prace ze swoimi
Pracami. W przypadku braku porozumienia między Stronami, Generalny Wykonawca
jest zobowiązany do podporządkowania się wymogom Inwestora.
Inwestor ma prawo zlecić Generalnemu Wykonawcy do wykonania Roboty Dodatkowe
opisane w Załączniku nr 9 do Umowy, a Generalny Wykonawca zobowiązany jest
wykonać te Roboty Dodatkowe na warunkach określonych w Umowie w odniesieniu do
Prac i za wynagrodzeniem określonym w Załączniku nr 9 do Umowy.
Inwestor w każdym czasie może wystąpić do GW z Poleceniem Zmiany w zakresie
zaniechania określonych Prac jeszcze niewykonanych (Prace Zaniechane). Polecenie
takie jest dla GW wiążące, a Generalnemu Wykonawcy nie będą przysługiwać
jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu i nie będzie ich w związku z tym dochodził od
Inwestora. Wycena Prac Zaniechanych będzie dokonana na zasadach opisanych w ust. 1
pkt 5 powyżej. W takim wypadku Inwestor uprawniony jest zlecić wykonanie Prac
Zaniechanych Współwykonawcy, przy czym GW będzie zobowiązany koordynować
takie prace ze swoimi Pracami.
§ 21. Materiały i Rozwiązania Zamienne

1.

2.

3.

4.

GW zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań celem obniżenia kosztów Inwestycji
dla Inwestora, bez uszczerbku jednak dla jej jakości i zgodności ze wszystkimi
wymogami określonymi przez Normy i postanowienia Umowy.
Generalny Wykonawca zobowiązuje się, w toku wykonywania Prac objętych Umową, na
każdym etapie wykonywania Prac, proponować Inwestorowi, o ile to możliwe,
zastosowanie przy realizacji Inwestycji innych, jednak nie mniej dobrych i o co najmniej
o takim samym standardzie, Materiałów i Rozwiązań Zamiennych, których koszt będzie
w ostatecznym rozrachunku (zestawieniu) niższy od kosztu określonego przez
Generalnego Wykonawcę w przyjętej przez Inwestora Ofercie i Cenach Jednostkowych,
w sposób i na warunkach podanych poniżej.
Generalny Wykonawca będzie na piśmie proponował Inwestorowi zastosowanie
Materiałów i Rozwiązań Zamiennych i będzie przedstawiał różnicę pomiędzy ceną
Materiałów i rozwiązań pierwotnie przyjętych dla Inwestycji i określonych w Ofercie, a
ceną i kosztami proponowanych przez niego Materiałów i Rozwiązań Zamiennych
(kosztorys rozbieżności), które w każdym przypadku muszą być niższe od określonych
Ofertą i wskazanych w Cenach Jednostkowych. Generalny Wykonawca zobowiązuje się,
że zaproponowane przez niego Materiały i Rozwiązania Zamienne nie będą w żadnym
wypadku podrażać kosztów Inwestycji, tak w części jak i w całości, ani kosztów
późniejszej eksploatacji ani napraw Inwestycji. Wniosek o zastosowanie Materiałów i
Rozwiązań Zamiennych powinien zostać złożony zgodnie ze wzorem określonym w
Książce Projektu stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy.
Generalny Wykonawca zastosuje Materiały i Rozwiązania Zamienne wyłącznie po
uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem, zgód, zezwoleń lub/i akceptacji właściwych
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organów administracyjnych, oraz po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonującego Nadzór Autorski. W przypadku konieczności
uzyskania dodatkowych pozwoleń w związku z zaproponowanymi przez Wykonawcę
Materiałami i Rozwiązaniami Zamiennymi, Generalny Wykonawca będzie zobowiązany
ww. pozwolenia uzyskać w imieniu Inwestora we własnym zakresie i na własny koszt.
Zaakceptowany przez Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonującego
Nadzór Autorski wniosek o zastosowanie Materiałów i Rozwiązań Zamiennych
powoduje zmianę Umowy w zakresie wynikającym z tego wniosku (w zakresie
zaakceptowanym przez wszystkie podmioty uprawnione do akceptacji). W oparciu o
zaakceptowany wniosek o zastosowanie Materiałów i Rozwiązań Zamiennych, na koniec
każdego kwartału liczonego od Daty Rozpoczęcia Prac Strony sporządzać będą aneksy
do Umowy, przy czym będą one miały charakter wyłącznie porządkujący, gdyż podstawę
zmiany Umowy stanowić będą zaakceptowane wnioski o zastosowanie Materiałów i
Rozwiązań Zamiennych.
§ 22. Wstrzymanie Prac

1.

2.

GW ma prawo wstrzymać wykonywanie Prac w przypadku:
1)
gdy Inwestor zalega z zapłatą niespornych kwot tytułem Wynagrodzenia, należnych
Generalnemu Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT,
mimo upływu wyznaczonego Inwestorowi przez GW dodatkowego
trzydziestodniowego terminu zapłaty, od daty otrzymania wezwania do zapłaty,
wysłanego najwcześniej 14 (czternaście) Dni po upływie podstawowego terminu
zapłaty faktury VAT. Warunkiem dopuszczalności wstrzymania i przedłużenia
terminu wykonywania Prac jest poinformowanie przez GW w wezwaniu do zapłaty
o zamierzonym wstrzymaniu Prac i przedłużeniu terminu ich wykonywania;
2)
wystąpienia Złych Warunków Pogodowych w odniesieniu do Prac, których
wykonanie zależne jest od sprzyjających warunków atmosferycznych zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót. Złe Warunki Pogodowe
nie uprawniają do wstrzymania Prac innych, niż zależne od sprzyjających
warunków atmosferycznych. O występowaniu Złych Warunków Pogodowych i
wstrzymaniu prac z tego tytułu Generalny Wykonawca każdorazowo poinformuje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zostanie to potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Ustalenie Złych Warunków Pogodowych będzie się odbywać
na podstawie ogólnodostępnych oficjalnych danych stacji meteorologicznej
(najbliższa stacja);
3)
zostanie wydany administracyjny bądź sądowy nakaz wstrzymania Prac.
Niezwłocznie po wstrzymaniu Prac z przyczyn opisanych w ust. 1 powyżej, Generalny
Wykonawca zobowiązany jest do:
1)
zabezpieczenia wykonanych Prac, Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia;
2)
wykonania pełnej inwentaryzacji wykonanych Prac, Materiałów, Urządzeń i
Wyposażenia znajdujących się na Terenie Budowy, a przeznaczonych do realizacji
Umowy, którą potwierdzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego; dokument
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3)

obejmujący inwentaryzację posłuży do ewentualnego rozliczenia wartości
wstrzymanych Prac, Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia;
zabezpieczenia Teren Budowy w tym wszelkich rzeczy znajdujących się na nim.

Generalny Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Inwestora
o fakcie wstrzymania Prac. Udokumentowane koszty zabezpieczenia i inwentaryzacji
Strony pokryją po połowie. Jeżeli jednak wstrzymanie Prac nastąpi z przyczyny opisanej
w ust. 1 pkt 1 powyżej, udokumentowane koszty zabezpieczenia i inwentaryzacji pokryje
Inwestor.
W przypadku poniesienia przez GW dodatkowych kosztów z tytułu przestoju
spowodowanego okolicznościami wskazanymi w ust. l pkt 1 powyżej, GW będzie miał
prawo obciążenia nimi Inwestora w oparciu o wystawione Generalnemu Wykonawcy
przez osoby trzecie faktury związane z realizacją Inwestycji oraz o koszty własne GW,
pod warunkiem udokumentowania, że zostały one rzeczywiście poniesione przez GW, że
były uzasadnione oraz że poniesione zostały we wskazanej przez GW wysokości.
4.
W przypadku wstrzymania Prac z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 powyżej na
okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) Dni, każda ze Stron będzie uprawniona do odstąpienia
od Umowy w terminie 14 (czternastu) Dni od upływu powyższego okresu.
5.
GW jest zobowiązany podjąć wstrzymane Prace niezwłocznie po:
1)
w przypadku okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 - zapłaceniu przez Inwestora
zaległej należności;
2)
w przypadku okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 i 3 - po ustaniu okoliczności
tam wskazanych;
3)
w przypadku określonym w ust. 6 poniżej – po wezwaniu przez Inwestora.
6.
Inwestor ma prawo wstrzymać Prace:
1)
jeśli są one prowadzone niezgodnie z postanowieniami Umowy;
2)
jeśli Prace stwarzają lub stanowią zagrożenie dla życia ludzkiego;
3)
jeśli Generalny Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy;
4)
niezależnie od przyczyny, jeden lub więcej razy, jednak na łączny okres nie dłuższy
niż 180 (sto osiemdziesiąt) Dni i bez prawa Generalnego Wykonawcy do
jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu wobec Inwestora.
7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt 1-3 powyżej Generalny Wykonawca
zobowiązany jest na swój koszt do wykonania czynności określonych w ust. 2 powyżej.
Jeżeli natomiast wstrzymanie Prac nastąpi na podstawie ust. 6 pkt 4 powyżej,
udokumentowane koszty zabezpieczenia i inwentaryzacji pokryje Inwestor.
3.

§ 23.
Na zabezpieczenie należytego wykonania Prac objętych Umową oraz wszelkich roszczeń
przysługujących Inwestorowi z tego tytułu, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do
udzielenia Inwestorowi następujących zabezpieczeń: _____________.*według SIWZ.
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§ 24. Ubezpieczenie
1.

2.
3.

4.

Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na swój koszt i posiadać przez cały
Okres Budowy następujące ubezpieczenia:
1)
ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota Wynagrodzenia brutto w zakresie:
a)
ubezpieczenia szkód rzeczowych (ubezpieczenie mienia), obejmującego
co najmniej:
 szkody powstałe w Obiekcie, Pracach, zapleczu budowy Materiałach,
Urządzeniach, Sprzęcie, narzędziach i Wyposażeniu - do pełnej
wysokości kosztów związanych z ich odtworzeniem do stanu
pierwotnego;
 zwrot wydatków związanych z naprawą Wad, szkód, wyburzeniem lub
usunięciem określonej części Prac;
 szkody powstałe w wyniku konieczności wstrzymania Prac lub działań
nadzwyczajnych jak np. Siła Wyższa,
b)
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich za szkody
będące następstwem czynu niedozwolonego w związku z realizacją przez
GW Prac oraz z posiadanym i wykorzystywanym przy realizacji tych Prac
mieniem, na sumę ubezpieczenia [100.000] (słownie: [●]) zł;
Inwestor, Generalny Wykonawca oraz Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy
muszą występować w takiej polisie jako współubezpieczeni, a Inwestor będzie
miał prawo dokonania cesji przysługujących mu praw z wyżej wskazanej polisy.
2)
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników GW od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę ubezpieczenia [100.000] (słownie:
[●]) zł;
3)
pozostałe ubezpieczenia wymagane przepisami prawa oraz takie, które w
przekonaniu Generalnego Wykonawcy są potrzebne, aby w pełni pokryć jego
zobowiązania wynikające z Umowy.
Warunki ubezpieczeń opisanych w ust. 1 powyżej nie mogą zezwalać na udział własny
ubezpieczonego.
Oryginały dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcia umów ubezpieczenia
wskazanych w ust. 1 powyżej wraz z dowodem opłacenia składki, zostaną przedstawione
Inwestorowi w terminie 14 (czternastu) Dni od podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że
GW przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia warunki ubezpieczenia CAR/EAR oraz
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta przed zawarciem stosownej
umowy ubezpieczenia. Inwestor ma prawo zgłoszenia uwag do zaproponowanych
warunków ubezpieczenia w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od ich otrzymania;
potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia zostanie przedstawione Inwestorowi w
terminie 14 (czternastu) Dni od podpisania Umowy, nie później jednak niż w dniu
przystąpienia do Prac objętych Umową.
W przypadku niedostarczenia Inwestorowi dokumentów potwierdzających zawarcie
umów ubezpieczenia wskazanych w ust. 1 wraz z dowodami zapłaty składek lub ich
nieprzedłużenia, Inwestor ma prawo m.in. do ich zawarcia na koszt GW, obciążając go
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równowartością poniesionych z tego tytułu kosztów, z możliwością potrącenia kosztów
zawarcia umów ubezpieczenia z jakimikolwiek należnościami przysługującymi
Generalnemu Wykonawcy albo z możliwością skorzystania z Gwarancji Dobrego i
Terminowego Wykonania.
W przypadku rocznych umów ubezpieczenia, GW ma obowiązek zapewnienia
kontynuacji wszystkich umów ubezpieczenia określonych w ust. 1 powyżej do Daty
Zakończenia Prac, na warunkach nie gorszych niż ostatecznie zaakceptowane przez
Inwestora i bez dodatkowego wezwania ze strony Inwestora. W takim wypadku
Generalny Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inwestorowi kopię nowej polisy
wraz z dowodem zapłaty składki najpóźniej na 14 (czternaście) Dni przed wygaśnięciem
poprzedniej. Postanowienie ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
W przypadku ratalnej płatności składek, GW zobowiązuje się przekazać Inwestorowi,
potwierdzenie opłaconych rat składek w terminie 7 (siedmiu) Dni od daty ich
wymagalności, bez dodatkowego wezwania ze strony Inwestora.
Niezależnie od postanowienia ust. 5 i 6 powyżej, na każde wezwanie Inwestora, GW
przedłoży Inwestorowi dokumenty ubezpieczenia i dowody uiszczenia całości składek
wymaganych na podstawie umów ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym
paragrafie, za cały okres ubezpieczenia oraz przekaże Inwestorowi niezwłocznie, przy
czym nie później niż w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia wezwania, kopie tych
dokumentów (oryginały do wglądu).
GW zobowiązuje się do wykonania oraz zapewnienia wykonywania wszystkich
warunków i obowiązków, od których zależy zachowanie ochrony ubezpieczeniowej na
potwierdzenie czego będzie zobowiązany, w szczególności przekazywać Inwestorowi
potwierdzenia uiszczenia składki na ubezpieczenie.
Generalny Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń i zobowiązuje się ich
nie dochodzić od Inwestora w związku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Generalny
Wykonawca zrzeka się również wszelkich roszczeń i zobowiązuje się ich nie dochodzić
od Inwestora z tytułu kwot nieubezpieczonych lub nieodzyskanych od zakładów
ubezpieczeń, które wystawiły powyższe polisy, bez ograniczeń, oraz wszelkich kwot
odejmowanych od płatności z tytułu ubezpieczenia, wynikających ze szkód poniesionych
przez Generalnego Wykonawcę, jego pracowników, Podwykonawców i Dalszych
Podwykonawców i/lub spowodowanych w Pracach, Materiałach, Urządzeniach, Sprzęcie
i Wyposażeniu, gdy odpowiedzialność za nie ponosi Generalny Wykonawca. Wszelkie
tego rodzaju kwoty nieubezpieczone lub nieodzyskane od zakładów ubezpieczeń ponosi
tylko i wyłącznie Generalny Wykonawca.
§ 25. Prawa autorskie

1.

Strony uzgadniają, iż wszelkie prawa autorskie przysługujące Inwestorowi, a także prawa
do korzystania z wszelkich praw, dokumentów, projektów i rozwiązań, które zostały
dostarczone Generalnemu Wykonawcy zgodnie z Umową pozostają nienaruszone. GW
może korzystać z powyższych dokumentów, projektów i rozwiązań wyłącznie w celu,
na zasadach i w okresie wykonania Umowy.
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W związku z realizacją Umowy, Generalny Wykonawca zobowiązuje się do posiadania
lub nabycia, a następnie przeniesienia na Inwestora majątkowych praw autorskich do
każdego Utworu stworzonego przez Generalnego Wykonawcę lub osoby działającej na
jego zlecenie w wykonaniu obowiązków przewidzianych Umową.
Generalny Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Inwestorowi
stworzonego Utworu.
Generalny Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie
naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Inwestorowi w stanie
wolnym od obciążeń prawami tych osób.
Przyjęcie Utworu przez Inwestora może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności
poprzez przekazanie przez Generalnego Wykonawcę osobie świadczącej pracę lub usługi
na rzecz Inwestora nośnika, na którym zapisana jest oryginalna wersja Utworu.
Z chwilą przyjęcia przez Inwestora każdego poszczególnego Utworu, przechodzą na
niego pełne, wyłączne, bezwarunkowe autorskie prawa majątkowe do wszystkich
Utworów wytworzonych w trakcie realizacji Umowy, w szczególności takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia, zarówno co do całości, jak i
poszczególnych części Utworów, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu
zawarcia Umowy, w tym w szczególności:
1) wykorzystanie Utworów do celów procesu budowy i dalszego projektowania,
przedstawiania Utworów przed odpowiednimi władzami i instytucjami;
2) korzystanie z Utworów na własny użytek, użytek spółek z grupy kapitałowej Inwestora
oraz użytek wspólnoty mieszkaniowej Obiektu;
3) utrwalenie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive itd.);
4) zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
5) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu;
6) wprowadzanie Utworu lub jego kopii do obrotu;
7) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie Utworu, a także udostępnianie Utworów do
publicznej wiadomości, w szczególności podczas wystaw, pokazów, prezentacji,
udzielania informacji, w jakiejkolwiek formie;
8) publiczne udostępnianie Utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez niego wybranym;
9) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworów za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
10) nadawanie za pośrednictwem satelity;
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reemisja;
wymiana nośników, na których Utwór utrwalono;
wykorzystanie w Utworach multimedialnych;
wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu do celów promocyjnych, reklamy i
produkcji filmowej;
15) wprowadzanie zmian, skrótów;
16) przygotowania, w oparciu o Utwory, wszelkich modeli i wizualizacji;
17) sporządzanie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
18) korzystanie z Utworów w celu dokonywania napraw, konserwacji, modyfikacji,
renowacji i rozbudowy Obiektu;
19) korzystania z Utworów dla potrzeb dalszych zmian jakiegokolwiek pozwolenia
odnoszącego się do Obiektu;
20) zawieranie umów użyczenia, najmu, dzierżawy i innego podobnego rodzaju, którego
przedmiotem jest Utwór lub jego kopia.
7.
Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi jak również wspólnocie mieszkaniowej
Obiektu zgody na wykonywanie praw zależnych do Utworów, w tym zezwolenia na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów, a także na rozporządzanie tymi
opracowaniami. Ponadto, Generalny Wykonawca przenosi na Inwestora prawo
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworów przez osoby trzecie, jak
również prawo upoważniania osób trzecich do zezwalania przez te osoby trzecie dalszym
osobom na wykonywanie przez te dalsze osoby praw zależnych do Utworów. Strony
niniejszym przedłużają termin określony w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych do 25 lat.
8.
Generalny Wykonawca oświadcza, że następujące zmiany Utworów bądź Obiektu,
uważane powinny być za zmiany konieczne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w związku z tym do ich
dokonania nie jest konieczna odrębna zgoda Generalnego Wykonawcy: (i) wszelkie
zmiany wynikłe z konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,
z norm technicznych czy zasad wiedzy, (ii) wszelkie zmiany mające na celu zwiększenie
bezpieczeństwa użytkowników Obiektu, (iii) wszelkie zmiany mające na celu
zwiększenie użyteczności i wartości Obiektu.
9.
Generalny Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż w dacie przekazania Utworu
wszelkie zależne prawa autorskie do Utworu przejdą na Inwestora. Z momentem
przekazania Utworu Generalny Wykonawca przenosi na Inwestora wyłączne autorskie
prawo do zezwolenia na wykonywanie utworów zależnych w stosunku do Utworów.
Zależne prawa autorskie obejmują w szczególności prawo do następujących czynności
bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Generalnego Wykonawcy: adaptacji,
zmiany, modyfikacji, przeróbek, uzupełnień, dostosowania i stworzenia każdej pracy lub
każdego dzieła pochodnego w celu zastosowania Utworu w formie papierowej lub
elektronicznej. Generalny Wykonawca jednocześnie zapewnia, że niniejsze zezwolenie
nie narusza i nie będzie naruszać osobistych praw autora do jego Utworu.
10. Generalny Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Obiekt może podlegać dalszym
zmianom na co niniejszym wyraża bezwarunkową, bezterminową i nieodwołalną zgodę.
W związku z powyższym GW bezwarunkowo, bezterminowo i nieodwołalnie upoważnia
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Inwestora do wykonywania jego osobistych praw autorskich w stosunku do Obiektu, jak
i Utworów oraz dokonywania wszelkich zmian co do nich polegających w szczególności
na rozbudowie, zmianie fasady budynku, zmianie wysokości Obiektu, zmianie ścian
wewnętrznych, zmianie układu pomieszczeń, schodów, parkingów bądź ciągów
komunikacyjnych itp, o ile zmiany te będą zgodne z przeznaczeniem Obiektu oraz
dokumentami planistycznymi (miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
lub decyzją o warunkach zabudowy), a także polegających na odpowiednich zmianach
Utworów. Inwestor może w tym zakresie udzielać dalszych upoważnień dowolnemu
podmiotowi. Niniejsze upoważnienie nie podlega ograniczeniom przewidzianym w art.
108 Kodeksu Cywilnego.
GW zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych do
Utworów oraz Obiektu, w tym w szczególności autorskich praw osobistych w zakresie
nienaruszalności formy i treści Utworu, jego rzetelnego wykorzystania oraz nadzoru nad
sposobem korzystania z Utworu oraz prawa do oznaczenia Utworu swoim nazwiskiem, a
także gwarantuje, że takie osobiste prawa autorskie nie będą wykonywane przez innych
autorów Utworów przekazanych Inwestorowi.
Generalny Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich możliwych, w tym przyszłych,
roszczeń, powstałych na skutek zdarzeń opisanych w niniejszym paragrafie. Ponadto
Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić jakichkolwiek innych, w tym przyszłych,
roszczeń powstałych na skutek ewentualnego naruszenia jego praw autorskich do
Utworów bądź Obiektu przez Inwestora lub wspólnotę mieszkaniową Obiektu.
Nabycie przez Inwestora praw opisanych w niniejszym paragrafie następuje:
1)
z chwilą faktycznego wydania poszczególnych Utworów Inwestorowi oraz
2)
bez ograniczeń co do terytorium, czasu, czy liczby egzemplarzy.
Generalny Wykonawca udziela wszelkich upoważnień, zgód oraz zezwoleń dotyczących
praw autorskich, o których mowa powyżej.
Wynagrodzenie za przeniesienie praw, wyrażenie zgód oraz udzielenie upoważnień, o
których mowa w niniejszym paragrafie zawarte jest w Wynagrodzeniu.
Generalny Wykonawca upoważnia Inwestora do udzielenia innym, wybranym dowolnie
przez Inwestora podmiotom dalszych zezwoleń na wykonywanie praw zależnych w
stosunku do Utworów w zakresie określonym w Umowie.
Generalny Wykonawca gwarantuje, że osobiste prawa autorskie nie będą wykonywane
przez innych autorów Utworów przekazanych Inwestorowi. Wykonawca zobowiązany
jest wraz z przekazaniem Utworu Inwestorowi, przekazać oświadczenie każdej osoby
będącej autorem lub współautorem Utworu według wzoru określonego w Książce
Projektu stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy.
Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Inwestor nabywa
własność wszystkich nośników, na których Utwory zostały utrwalone.
Generalny Wykonawca zapewnia i gwarantuje Inwestorowi, że:
1)
na własny koszt w pełni chronić będzie Inwestora oraz w całości zwolni go z
odpowiedzialności wynikającej z wszelkich roszczeń osób trzecich dotyczących
naruszenia praw własności intelektulalnej oraz przemysłowej, w tym naruszenia
praw autorskich, patentów, praw do wzorów użytkowych, zdobniczych lub
przemysłowych, praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, know-how,
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praw właścicielskich, jeżeli takie roszczenia zostaną zgłoszone w związku z
korzystaniem z Utworów lub jakąkolwiek ich częścią;
2)
niezwłocznie zaspokoi lub doprowadzi do cofnięcia albo oddalenia wszelkich
roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej oraz przemysłowej
lub w pełni zrekompensuje wydatki Inwestora, jeżeli Inwestor zostanie
zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w związku z
takim naruszeniem. Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kwoty
odszkodowania wypłaconego przez Inwestora w pełnej wysokości wraz z
poniesionymi przez Inwestora kosztami postępowania, w tym rzeczywistymi
kosztami celowej obrony poniesionymi przez Inwestora.
W przypadku poinformowania którejkolwiek ze Stron o wystąpieniu osób trzecich z
roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw opisanych powyżej, każda ze Stron
zawiadomi odpowiednio drugą Stronę niezwłocznie o zaistniałej sytuacji.
Strony zgodnie oświadczają, że ich intencją jest nabycie przez Inwestora autorskich praw
majątkowych do wszystkich Utworów stworzonych przez Generalnego Wykonawcę lub
na jego zlecenie w ramach realizacji Umowy w najszerszym możliwym zakresie. W
przypadku, gdyby takie nabycie wymagało podjęcia dodatkowych czynności faktycznych
lub prawnych, Generalny Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć takie
czynności we współpracy z Inwestorem. Obowiązek ten dotyczy w szczególności
wszelkich czynności w zakresie potwierdzenia lub dookreślenia pól eksploatacji, a także
przeniesienia na Inwestora prawa do korzystania z Utworu i rozporządzania Utworem na
polach eksploatacji nie wymienionych w Umowie. Wynagrodzenie z tytułu nabycia praw
w sposób określony powyżej jest wliczone w Wynagrodzenie.
O ile nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie
w jakim autorskie prawa majątkowe do któregokolwiek z Utworu stworzonego przez
Generalnego Wykonawcę lub osobę działającą na jego zlecenie nie przejdą na Inwestora
na podstawie powyższych postanowień Umowy, Inwestor nabywa wszelkie takie prawa
w pierwszym możliwym terminie. Wynagrodzenie z tytułu nabycia praw w sposób
określony w zdaniu poprzednim jest wliczone w Wynagrodzenie.
Generalny Wykonawca zrzeka się prawa do wykonywania nadzoru autorskiego nad
każdym poszczególnym Utworem, do którego prawa zostaną przeniesione na Inwestora
zgodnie z postanowieniami Umowy, chyba że nadzór ten zostanie wyraźnie powierzony
mu przez Inwestora. W takim wypadku wynagrodzenie za nadzór autorski zawarte jest w
Wynagrodzeniu.
Podczas wykonywania i po zakończeniu wykonywania Umowy Generalny Wykonawca
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Inwestora nie może publikować żadnych
dokumentów dotyczących przedmiotu Umowy.
Fotografowanie i filmowanie przez Generalnego Wykonawcę Terenu Budowy bez zgody
Inwestora jest zabronione.
Strony zgodnie postanawiają, że w Wynagrodzeniu zawarte jest również wynagrodzenie
za:
1)
przeniesienie na Inwestora autorskich praw majątkowych i zależnych, o których
mowa powyżej;
2)
udzielenie w Umowie wszelkich upoważnień, zgód oraz zezwoleń dotyczących
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praw autorskich, o których mowa powyżej;
3)
niewykonywanie osobistych praw autorskich do Utworów przekazanych
Inwestorowi;
4)
przeniesienie na Inwestora własność nośników, na których zostały utrwalone
Utwory przekazane Inwestorowi;
5)
prawa własności intelektualnej odnośnie korzystania z Utworów i rozporządzania
nimi;
6)
udzielenie wszelkich zgód na korzystanie z prawa własności przemysłowej
dotyczących Utworów.
Niezależne od powyższych postanowień, na życzenie Inwestora, GW potwierdzi na
piśmie przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów na rzecz Inwestora.
Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązanie Umowy w inny
sposób nie powoduje utraty przez Inwestora praw autorskich nabytych zgodnie z Umową
przed takim odstąpieniem lub rozwiązaniem w inny sposób. W mocy pozostają wszystkie
postanowienia tego paragrafu wobec Utworów przekazanych Inwestorowi do dnia
odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej w inny sposób.
§ 26. Wynagrodzenie

1.

2.

3.

4.

Z tytułu wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, GW otrzyma Wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie: [●] zł (słownie: [●] złotych) netto, powiększone o kwotę podatku
od towarów i usług według właściwej stawki.
Wynagrodzenie zostało określone m.in. na podstawie Oferty Generalnego Wykonawcy.
Poszczególne części Wynagrodzenia będą wypłacane w kwotach określonych w
Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym zgodnie z procentowym
zaawansowaniem wykonanych Prac. Wszelkie inne Prace, Materiały, czy Urządzenia nie
wyspecyfikowane w Harmonogramie lub Ofercie, a konieczne do należytego i
kompletnego wykonania Umowy, uznaje się za zapłacone w ramach wartości innych
ujętych tam elementów. Ceny Jednostkowe, są cenami, w których wliczony został
całkowity koszt niezbędny w celu prawidłowego i kompletnego wykonania określonych
Prac, nawet, jeśli nie zostały wskazane szczegółowo w Ofercie, z uwzględnieniem
możliwych zmian cen rynkowych. Ceny Jednostkowe będą stanowić podstawę do wyceny
jedynie Robót Zamiennych, Robót Dodatkowych lub Prac Zaniechanych oraz
wykorzystania Materiałów i Rozwiązań Zamiennych.
Niedoszacowanie, pominięcie lub nieuwzględnienie przez GW jakiegokolwiek elementu
wpływającego na Wynagrodzenie nie może być podstawą do zmiany Wynagrodzenia
określonego w niniejszym paragrafie.
Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje dochód Generalnego Wykonawcy oraz
wszystkie koszty poniesione przez GW w celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego ze
Szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym wykonania obowiązków
wynikających z Umowy, bez względu na to, czy zostały wyraźnie wymienione w
postanowieniach Umowy czy też nie. W szczególności obejmuje:
1)
koszty związane z robocizną, zakupem wszelkich Materiałów, Urządzeń i
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21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Wyposażenia, dostawami wraz z ewentualnymi podatkami, opłatami celnymi i
przewozowymi;
koszty związane z uzyskaniem pozwoleń, zaświadczeń, konsultacji, uzgodnień,
opinii, certyfikatów, ekspertyz związanych z realizacją Umowy (innych niż te, które
zgodnie z Umową powinien uzyskać Inwestor);
świadczenia zgodne z Umową, wymagane przez Inwestora;
koszty świadczenia usług, badań, wyliczeń, rysunków itd.;
koszty opracowania Dokumentacji Wykonawcy;
koszty związane z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji
Umowy;
koszty związane z utrzymywaniem i eksploatacją zaplecza budowy, w tym koszty
dostawy i żużycia wody, energii i gazu oraz związane z odprowadzaniem ścieków
i wywozem odpadów;
koszty związane z utrzymywaniem i eksploatacją Sprzętu dla potrzeb realizacji
Umowy;
ubezpieczenia i ochrony mienia;
wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji;
koszty ogólne, przejazdy, wynagrodzenie za nadgodziny, za pracę w nocy i, jeżeli
jest taka potrzeba, dni ustawowo wolne od pracy, premie, odszkodowania itd.;
wydatki na ubezpieczenie społeczne lub innego rodzaju wydatki, podatki i różnego
rodzaju opłaty, składki, ubezpieczenia itd.;
dodatkowe koszty, opłaty obowiązkowe, wszelkiego rodzaju nieprzewidziane
wydatki;
wynagrodzenie Podwykonawców;
opłaty za odbudowę nawierzchni dróg;
opłaty za zajęcie pasa drogowego;
opłaty za przejazd sprzętem nienormatywnym po drogach publicznych;
koszty transportu i wywozu, w tym koszty transportu Materiałów, Urządzęń i
Wyposażenia na Teren Budowy;
koszty załadunku i wyładunku;
koszty wszelkich analiz technologicznych, laboratoryjnych i innych potrzebnych do
prawidłowej oceny i wykonania Prac, koszty Prac związanych z ukształtowaniem
terenu poniżej dróg, chodników i trawników, poprzez wymianę gruntu
obejmującego dostawę i zakup kruszywa betonowego, materiałów przeznaczonych
do zabudowy oraz zagęszczanie;
koszty pompowania wody i zabezpieczenia wykopów;
koszty uzyskania pozwoleń na wejście na teren i/lub na zajęcie terenu położonego
poza Terenem Budowy;
koszty zatrudnienia siły roboczej i nadzoru;
koszty pracy ciężkiego i lekkiego Sprzętu;
zapłata podatków, opłat celnych i transportowych;
koszty magazynowania i składowania;
koszty usuwania, recyklingu i zniszczenia;
koszty usług geodetów i usług geotechnicznych, włącznie z kosztami obmiaru
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5.

6.

geodezyjnego każdego z lokali wchodzących w skład Inwestycji i części wspólnych
Inwestycji według normy wskazanej przez Inwestora;
29) koszty wykonania wszystkich robót przygotowawczych i zabezpieczających przez
zanieczyszczeniem, hałasem, drganiem, wibracjami, zawilgotnieniem, wodą
gruntową i deszczową itp.;
30) koszty wykonania wszystkich Prac zabezpieczających, umożliwiających
wykonanie Prac bez przestojów wynikających z niesprzyjających warunków
atmosferycznych;
31) koszty wykonania wszystkich prób, testów i badań wymaganych zgodnie z
obowiązującymi Normami i Umową;
32) koszty wykonania wszystkich uruchomień i regulacji;
33) koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń socjalnych i biur, w tym koszty wody,
energii i kanalizacji;
34) koszty utrzymania i eksploatacji pozostałych urządzeń niezbędnych do realizacji
Umowy;
35) koszty wszystkich ubezpieczeń, w szczególności wymaganych przez Inwestora
ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych, ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe tych szkód wyrządzone
osobom trzecim (OC);
36) koszty udzielonych Inwestorowi zabezpieczeń;
37) koszty realizacji rysunków montażowych i warsztatowych;
38) koszty usług gwarancyjnych, koszty zapewnienia gwarancji i dostawy wszystkich
elementów i części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych;
39) koszty najmu/dzierżawy sąsiedniego terenu niebędącego własnością Inwestora,
który według Generalnego Wykonawcy jest niezbędny do właściwego przebiegu
realizacji Inwestycji;
40) koszty prowadzenia Prac w cyklu całodobowym we wszystkie Dni, o ile zaistnieje
taka potrzeba;
41) koszty szkolenia operatorów zainstalowanego Wyposażenia, wyznaczonych przez
Inwestora;
42) koszty wykonania wszelkich elementów, które nie zostały konkretnie określone lub
które nie zostały wystarczająco określone w Umowie, a są niezbędne do
całkowitego zakończenia Inwestycji zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
43) wszelkie inne koszty związane z realizacją Inwestycji w zakresie objętym Umową.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność GW z tytułu
weryfikacji ilości Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia. GW nie jest uprawniony do
żądania jakiejkolwiek zmiany Wynagrodzenia z tytułu omyłki w wyliczeniach lub ilości
Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia, pominięcia, nie wskazania lub nie
wyszczególnienia rozwiązania projektowego lub innego kosztu związanego z
wykonaniem Inwestycji. Ewentualne zaniedbania w tym zakresie nie mogą wpłynąć na
jakość wykonania przedmiotu Umowy.
W celu uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje także wszelkie koszty z tytułu
wyrządzonych szkód na Nieruchomości, Terenie Budowy lub działkach sąsiednich, jakie
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12.

13.

powstały w trakcie prowadzonych Prac, za które zgodnie z Umową i właściwymi
przepisami GW ponosi odpowiedzialność, przy czym ciężar dowodu, że takiej
odpowiedzialności nie ponosi ciąży na GW.
W przypadku, gdy konieczność uzyskania zamiennego Pozwolenia na Budowę wyniknie
ze względu na okoliczności nie leżące po stronie Inwestora, fakt ten nie wpłynie na
zmianę terminów określonych w Szczegółowym Harmonogramie RzeczowoFinansowym, ani na Wynagrodzenie. W takiej sytuacji GW obowiązany będzie również
uzyskać zamienne Pozwolenie na Budowę na własny koszt.
W przypadku, gdy konieczność uzyskania zamiennego Pozwolenia na Budowę wyniknie
ze względu na okoliczności leżące po stronie Inwestora, Inwestor, w drodze oświadczenia
skierowanego do GW, dokona stosownego przedłużenia terminów realizacji Inwestycji
wskazanych w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym w zakresie, w
jakim konieczność uzyskania zamiennego Pozwolenia na Budowę będzie miała wpływ
na wykonywanie Prac (nie dotyczy Prac jakie mogły być prowadzone w oparciu o
dotychczasowe Pozwolenia na Budowę). W takiej sytuacji GW obowiązany będzie
uzyskać zamienne Pozwolenie na Budowę, a Inwestor pokryje uzasadnione koszty z tym
związane. W przypadku wystąpienia istotnych przesunięć w Szczegółowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, zwiększających koszty GW, związanych z
faktem konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na Budowę z przyczyn leżących
po stronie Inwestora, GW może złożyć wniosek o stosowne podwyższenie
Wynagrodzenia, przedstawiając szczegółową kalkulację i uzasadnienie podwyższenia,
przy czym kwota podwyższenia będzie obliczona według tych samych zasad, co
pierwotna kwota Wynagrodzenia na podstawie Umowy, z uwzględnieniem Cen
Jednostkowych. W takiej sytuacji Inwestor może uwzględnić wniosek GW spełniający
warunki zdania poprzedniego. Jeżeli Inwestor nie uwzględni wniosku GW, obowiązująca
będzie procedura opisana w § 20 ust. 1 pkt 6 Umowy, stosowana odpowiednio.
Dla uniknięcia wątpliwości, sporządzone przez Generalnego Wykonawcę zestawienie
Cen Jednostkowych załączone do Oferty nie zmienia charakteru Wynagrodzenia i nie
czyni go kosztorysowym.
Wynagrodzenie nie podlega żadnej waloryzacji i może podlegać zmianie tylko w
przypadkach wskazanych w Umowie.
Wynagrodzenie ulegnie obniżeniu o wartość Prac Porzuconych, określonych na
podstawie Cen Jednostkowych, a gdyby było to niemożliwe, na podstawie wyceny
rzeczoznawcy z zakresu budownictwa powołanego przez Inwestora na koszt GW.
Niezależnie od tego, Inwestor zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania od
Generalnego Wykonawcy. Ponadto, Wynagrodzenie ulegnie obniżeniu o wartość Prac
Zaniechanych, stosownie do postanowień § 20 Umowy.
Strony uzgadniają, że w przypadku uzyskania oszczędności na etapie realizacji Prac,
wynikających z ustalonych przez Strony po podpisaniu Umowy zmian realizacji Prac,
polegających na wykonaniu Robót Zamiennych lub zastosowaniu Materiałów i
Rozwiązań Zamiennych, kwota Wynagrodzenia ulegnie obniżeniu o 70% (siedemdziesiąt
procent) uzyskanych oszczędności.
Zmiana Wynagrodzenia w przypadkach opisanych w ust. 11 i 12 nie wymaga dla swej
ważności sporządzania aneksu do Umowy.
57

PROJEKT
§ 27. Warunki zapłaty Wynagrodzenia
1.

2.
3.
4.

5.

Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na podstawie:
1) dwóch faktur częściowych wystawianych do: dnia dwudziestego drugiego grudnia
dwa tysiące siedemnastego roku (22.12.2017 r.) – pierwsza faktura częściowa; do
dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące osiemnastego roku (28.02.2018 r.) –
druga faktura częściowa.
2)
faktury końcowej wystawionej po Dacie Zakończenia Prac.
Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowić będzie zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora Protokół Zaawansowania.
GW wystawi fakturę VAT na kwotę zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Inwestora w terminie do 7 (siódmego) Dnia.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi co najmniej na 10
(dziesięć) Dni przed datą wymagalności danej faktury następujące dokumenty:
1)
oświadczenia każdego z Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którzy
wykonywali Prace w miesiącu podlegającym rozliczeniu, że otrzymali całe
wynagrodzenie należne im na podstawie umowy o podwykonawstwo za Prace
świadczone w tym okresie, a także o braku zaległości w płatności za wcześniejsze
okresy wykonywania Prac oraz zawierające oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń
z tego tytułu wobec Inwestora i Generalnego Wykonawcy, a w przypadku Dalszego
Podwykonawcy także wobec Podwykonawcy. Oświadczenia mają wskazywać
zakres Prac wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo, który musi
być tożsamy z zakresem Prac objętych Protokołem Zaawansowania złożonym przez
Generalnego Wykonawcę oraz postanowieniami umów o podwykonawstwo, a także
kwotę należnego wynagrodzenia. Wzór oświadczenia zawarty jest w Książce
Projektu stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy;
2)
bankowe potwierdzenia zapłaty dokumentujące, że Podwykonawcy i Dalsi
Podwykonawcy otrzymali należne im wynagrodzenie;
3)
oświadczenie Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
według wzoru określonego w Książce Projektu stanowiącej Załącznik nr 6 do
Umowy;
4)
oświadczenia Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy dotyczące wstrzymania płatności wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z określeniem przyczyny
wstrzymania zapłaty oraz kwoty – jeśli taka sytuacja ma miejsce.
W przypadku nieprzedstawienia przez Generalnego Wykonawcę w terminie
któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, Inwestora uprawniony
jest wstrzymać płatność faktury częściowej w części równej sumie kwot wynikających z
nieprzedstawionych dokumentów, co oznacza, że brak płatności w stosunku do tej części
faktury (lub całej faktury) ze strony Inwestora nie będzie traktowany jako jego opóźnienie
czy zwłoka. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Inwestorowi kompletu dokumentów
opisanych w ust. 4 powyżej, termin zapłaty faktury wystawionej przez Generalnego
Wykonawcę ulega zawieszeniu przez czas braku wymaganych dokumentów i rozpoczyna
bieg od dnia następującego po dostarczeniu Inwestorowi ostatniego z wymaganych
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dokumentów.
Niezależnie od postanowienia ust. 5 powyżej, warunkiem zapłaty każdej z faktur na rzecz
Generalnego Wykonawcy jest:
1)
posiadanie przez Generalnego Wykonawcę Zabepieczenia Należytego Umowy.
2)
posiadanie przez Generalnego Wykonawcę ubezpieczeń wymaganych Umową.
Strony zastrzegają również, że pierwsza faktura częściowa będzie mogła zostać
wystawiona przez Generalnego Wykonawcę a płatność na jej podstawie będzie
wymagalna pod warunkiem, że Generalny Wykonawca terminowo dopełni wszelkich
czynności przewidzianych w Umowie, które to czynności – zgodnie z Umową – powinny
być dokonane przed wystawieniem pierwszej faktury. W przeciwnym wypadku pierwsza
faktura częściowa wynikająca z realizacji Prac zostanie wystawiona nie wcześniej, niż
ostatniego dnia miesiąca, w którym spełniona zostanie ostatnia z czynności, o której mowa
powyżej.
Generalny Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej po Dacie
Zakończenia Prac. Faktura końcowa opiewająca na 10% Wynagrodzenia obejmować
będzie wyłącznie następujące czynności: uporządkowanie Terenu Budowy przez GW,
przekazanie przez GW Inwestorowi Pozwolenia na Użytkowanie oraz podpisanie przez
Strony Protokołu Bezusterkowego Odbioru Końcowego. Oznacza to, iż nie może
dotyczyć Prac wykonywanych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców
świadczących roboty budowlane.
Generalny Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 14 (czternastu) Dni od Daty
Zakończenia Prac.
Faktury będą płatne przelewem na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie 30 (trzydziestu) Dni od daty otrzymania przez Inwestora
prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia
przelewu przez Inwestora.
W przypadku zwłoki w zapłacie, Generalnemu Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe.
Generalny Wykonawca nie ma prawa dokonywania potrąceń przysługujących mu
wierzytelności z wierzytelnościami przysługującymi Inwestorowi wobec Generalnego
Wykonawcy.
W przypadku obciążenia Inwestora przez dostawców mediów jakimikolwiek kosztami
związanymi z dostawą tych mediów, Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do
zwrotu Inwestorowi poniesionych kosztów na podstawie refaktury płatnej w terminie 14
(czternastu) Dni od daty otrzymania refaktury. W przypadku nieuregulowania wskazanej
płatności w wymienionym terminie Inwestor będzie uprawniony do dokonania jej
potrącenia z Wynagrodzeniem.
Inwestor potwierdza, iż jest płatnikiem podatku VAT posiada numer identyfikacji
podatkowej (NIP) wskazany w komparycji Umowy.
GW potwierdza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
(NIP) wskazany w komparycji Umowy.
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§ 28. Odbiór częściowy, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz usuwanie
Wad przed Odbiorem Końcowym
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

W trakcie realizacji Umowy Strony dokonywać będą odbiorów częściowych oraz
odbiorów robót zanikających i robót ulegających zakryciu.
Dokonanie odbioru częściowego nie stanowi przejęcia przez Inwestora od Generalnego
Wykonawcy części Prac będących przedmiotem tego odbioru, a jedynie potwierdzenie
wykonania części Prac, umożliwiające wystawienie przez Generalnego Wykonawcę
faktury częściowej, zgodnie z postanowieniami § 27 Umowy. Podobnie, nie stanowi
przejęcia przez Inwestora od Generalnego Wykonawcy części robót będących
przedmiotem robót zanikających lub robót ulegających zakryciu.
Odbiór częściowy oraz odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywany
jest co najmniej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Generalnego Wykonawcę.
Fakt dokonanego odbioru odnotowany powinien być wpisem w dzienniku budowy.
Dokonanie odbioru częściowego, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu
nie pozbawia Inwestora zgłoszenia Wad do tej części Prac podczas Odbioru Końcowego.
Dokonanie odbioru częściowego oraz odbioru robót zanikających lub ulegających
zakryciu następują dopiero wtedy, gdy odbierane Prace (elementy Prac) nie będą
zawierały jakichkolwiek Wad.
Odbiór częściowy następować będzie po przedstawieniu przez GW Protokołu
Zaawansowania. Z odbioru częściowego Strony sporządzą protokół odbioru częściowego.
Ujawnione podczas odbioru częściowego Wady powinny zostać usunięte przez
Generalnego Wykonawcę bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu)
Dni od podpisania protokołu odbioru częściowego.
Żadna część wykonanych Prac nie zostanie zakryta, czy w inny sposób usunięta z widoku
bez uprzedniego odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzonego
protokołem odbioru oraz wpisem do dziennika budowy. Jeżeli tego rodzaju Prace będą w
stanie nadającym się do odbioru, Generalny Wykonawca powiadomi o tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprzez wpis do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przeprowadzi taki odbiór nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech)
godzin od powiadomienia, z wyjątkiem zbrojenia, którego odbiór odbędzie się w ciągu 12
(dwunastu) godzin od powiadomienia, przy czym odbiory będą odbywały się w Dni
Robocze. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór za zbędny, potwierdzi to
wpisem do dziennika budowy. W takiej sytuacji odbiór w odniesieniu do Prac
zanikających lub ulegających zakryciu uznaje się za dokonany jednostronnie przez
Generalnego Wykonawcę na podstawie wpisu Generalnego Wykonawcy w dzienniku
budowy o gotowości do odbioru.
W przypadku naruszenia przez Generalnego Wykonawcę obowiązków określonych w ust.
8 powyżej, na żądanie Inwestora, Generalny Wykonawca odkryje we wskazanych
częściach Prace lub wykona otwory umożliwiając ich prawidłowy odbiór. W przypadku,
gdy Prace zostały wykonane poprawnie, GW przywróci je do stanu początkowego. W
przypadku, gdy Prace zostały wykonane niepoprawnie, GW wykona je bezzwłocznie w
sposób zgodny z Umową i zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszty
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odkrycia lub wykonania otworów oraz koszty przywrócenia Prac do stanu początkowego
lub poprawnego wykonania poniesie Generalny Wykonawca.
Z odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu zostanie sporządzony protokół
odbioru.
Wady ujawnione podczas odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu powinny
zostać usunięte przez Generalnego Wykonawcę bezzwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 2 (dwóch) Dni od podpisania protokołu, co musi zostać potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, aby Generalny Wykonawca mógł kontynuować
Prace.
Jeżeli Inwestor stwierdzi w jakimkolwiek czasie przed dokonaniem Odbioru Końcowego,
że Generalny Wykonawca wykonuje Prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową,
bądź jeśli dostarczone Materiały,Urządzenia czy Wyposażenie nie spełniają wymogów
wskazanych w Umowie lub są wadliwe, wezwie Generalnego Wykonawcę, do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 14
(czternaście) Dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Inwestor może
odstąpić od Umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Prac Innym
Podwykonawcom lub Wykonawcy Zastępczemu na koszt i ryzyko GW. Powyższe nie
narusza uprawnień Inwestora wynikających z Umowy na wypadek opóźnienia, w
szczególności do żądania kar umownych.
W przypadku stwierdzonych Wad, których nie da się usunąć Inwestor będzie miał prawo
domagać się ponownego wykonania tej części Prac na wyłączny koszt i ryzyko GW.
§ 29. Odbiór Końcowy

1.
2.

Odbiór Końcowy ma na celu przekazanie Inwestorowi Inwestycji wolnej od Wad w stanie
zgodnym z Umową.
Gotowość do Odbioru Końcowego osiągnięta jest:
1)
po zakończeniu przez Generalnego Wykonawcę wszelkich realizowanych Prac na
podstawie Umowy, w tym po pełnym montażu i wykonaniu oznaczeń, wskaźników,
wymalowań rur wskazujących na ich przeznaczenie, oraz właściwym umieszczeniu
wszelkich oznaczeń koniecznych dla wszelkiego rodzaju instalacji i Urządzeń; oraz
2)
po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym, niezbędnych testów, prób,
przeglądów, pomiarów i sprawdzeń, w tym Urządzeń, Wyposażenia, systemów i
instalacji technicznych, potwierdzających ich prawidłowe funkcjonowanie oraz w
celu zebrania kompletnych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o
Pozwolenie na Użytkowanie Obiektu i pozwalającym na przekazanie Inwestorowi
kompletu dokumentów potrzebnych do dokonania Odbioru Końcowego; oraz
3)
po przekazaniu Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę kompletu
Dokumentacji Wykonawcy, w tym Dokumentacji Powykonawczej, dokumentacji
powykonawczej dla Klientów, obejmującej osobne rzuty każdego lokalu w zakresie
architektury, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, a także innej
dokumentacji technicznej koniecznej dla funkcjonowania, działania i napraw
instalacji, Urządzeń i Wyposażenia, razem z listą wszelkich niezbędnych części
zamiennych oraz części zużywanych wraz z oświadczeniem Generalnego
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Wykonawcy o jej kompletności; przy czym przekazanie kompletu tej dokumentacji
nastąpi co najmniej 14 (czternaście) Dni przed planowanym dokonaniem wpisu do
dziennika budowy o zakończeniu Prac; oraz
4)
po złożeniu wniosku o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie; oraz
5)
po dokonaniu przez Kierownika Budowy w dzienniku budowy wpisu o osiągnięciu
gotowości do Odbioru Końcowego, przy czym wpis ten nie stanowi potwierdzenia
całkowitego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy przez Generalnego
Wykonawcę; oraz
6)
po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 7 (siedmiu)
Dni od dokonania przez Kierownika Budowy wpisu w dzienniku budowy,
zgodności ze stanem faktycznym zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego.
Brak ustosunkowania się w powyższym terminie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego będzie oznaczał osiągnięcie gotowości do Odbioru Końcowego z
upływem tego terminu. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do Odbioru
Końcowego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzasadni swoją decyzję na piśmie;
oraz
7)
po przeniesieniu na Inwestora praw z gwarancji na Materiały, Urządzenia,
Wyposażenie i inne elementy zgodnie z § 32 ust. 3 Umowy.
W ciągu 7 (siedmiu) Dni od otrzymania od Generalnego Wykonawcy potwierdzenia
złożenia wniosku o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie oraz uznania przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, że Inwestycja gotowa jest do Odbioru Końcowego, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy datę przystąpienia Stron do Odbioru Końcowego,
która przypadać będzie w ciągu kolejnych 14 (czternastu) Dni od podjęcia decyzji o
wyznaczeniu daty Odbioru Końcowego.
Czynności Odbioru Końcowego dokonuje komisja odbiorowa, w której skład wchodzą:
przedstawiciele Inwestora i Generalnego Wykonawcy. Każda ze Stron samodzielnie
określa liczbę osób wchodzących w skład komisji odbiorowej po jej stronie.
Z czynności Odbioru Końcowego sporządzony zostanie Protokół Odbioru Końcowego,
podpisany przez obie Strony.
W Protokole Odbioru Końcowego zostaną wpisane Wady, które Generalny Wykonawca
zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 (czternastu) Dni albo - w uzasadnionych
przypadkach – w innym terminie wzajemnie uzgodnionym.
W przypadku rozbieżności Stron w szczególności co do istnienia Wad, ich zakresu,
istotności, możliwości usunięcia lub terminu usunięcia, w Protokole Odbioru Końcowego
każda ze Stron wpisze swoje stanowisko i podpisze się pod nim.
Inwestor może odmówić podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w przypadku
istnienia Wad Istotnych. Strony ustalają, że w przypadku niemożliwości usunięcia Wad
Istotnych, Inwestor według swojej woli może podpisać Protokół Odbioru Końcowego,
pod warunkiem, że w drodze aneksu do Umowy, Strony obniżą Wynagrodzenie należne
Generalnemu Wykonawcy oraz dodatkowo Generalny Wykonawca pokryje wszelkie
koszty i inne straty Inwestora stąd wynikające.
Inwestor może także odmówić podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w przypadku
istnienia Wad nieistotnych, jeżeli szacowany przez Inwestora koszt ich usunięcia
przewyższa kwotę [50.000] ([●]) złotych.
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Generalny Wykonawca poinformuje Inwestora o usunięciu Wad ujawnionych w
Protokole Odbioru Końcowego i w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych od zawiadomienia,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy datę kolejnego spotkania w ramach Odbioru
Końcowego celem potwierdzenia usunięcia Wad, które przypadać będzie w ciągu
kolejnych 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od podjęcia decyzji o dacie spotkania.
Po potwierdzeniu przez komisję odbiorową usunięcia wszystkich Wad zgłoszonych w
Protokole Odbioru Końcowego, sporządzony zostanie Protokół Bezusterkowego Odbioru
Końcowego, podpisany przez obie Strony, który stanowi potwierdzenie zakończenia
Odbioru Końcowego.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Inwestor oraz Generalny Wykonawca
powołają w celu rozstrzygnięcia sporu odpowiedniego niezależnego biegłego z listy
biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, zaakceptowanego przez obie
Strony, na zasadach wskazanych poniżej:
1)
biegły zostanie przez strony wyznaczony w ciągu 7 (siedmiu) Dni od sporządzenia
Protokołu Odbioru Końcowego;
2)
biegły, na podstawie udostępnionej dokumentacji i oględzin Obiektu, dokona
oceny w zakresie spornym pomiędzy Stronami;
3)
biegły winien przedstawić raport ze swej działalności w możliwie najkrótszym
terminie, uwzględniającym możliwości techniczne i słuszny interes Stron, a Strony
będą zobowiązane do zastosowania się do wniosków w nim wskazanych;
4)
Strony nieodwołalnie zobowiązują się do bezzwłocznego dostarczenia biegłemu
wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych jego zdaniem dla realizacji
obowiązków;
5)
wszelkie opłaty i wynagrodzenie związane z powołaniem biegłego zostaną
poniesione:
a)
przez Inwestora, jeśli raport biegłego wskazuje, iż zgłoszone przez niego
uwagi były niezasadne;
b)
przez GW, jeśli raport biegłego wskazuje, iż zgłoszone przez niego uwagi
były niezasadne;
c)
w przypadku, jeśli raport biegłego wskazuje częściową rację każdej ze Stron
sporu, koszty zostaną poniesione przez obie Strony w proporcjach, w jakich
została im przyznana słuszność.
§ 30. Rękojmia

1.

2.

Inwestorowi przysługują względem Generalnego Wykonawcy uprawnienia wynikające z
rękojmi za wady fizyczne i wady prawne w Inwestycji. Wady mogą polegać w
szczególności na wykonaniu Obiektu (w tym każdego i wszystkich lokali) w sposób
niezgodny z Umową, Dokumentacją Projektową, Dokumentacją Wykonawczą, przy
użyciu innych materiałów i technologii, niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi lub w sposób niekompletny.
Strony postanawiają, iż w Umowie dokonują modyfikacji ustawowych regulacji
dotyczących rękojmi, w związku z czym regulacje Kodeksu Cywilnego dotyczące
63

PROJEKT

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

rękojmi będą miały zastosowanie w tym zakresie, w którym nie będą sprzeczne z
postanowieniami Umowy lub celem wprowadzonych modyfikacji.
Okres Rękojmi na wszelkie Wady (fizyczne i prawne) wynosi 72 miesiące i rozpoczyna
bieg od daty podpisania Protokołu Bezusterkowego Odbioru Końcowego.
W przypadku ujawnienia się Wad w Okresie Rękojmi, Generalny Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia Wad i skutków ich wystąpienia, w szczególności poprzez
dokonanie naprawy lub dostarczenie rzeczy wolnych od Wad.
Inwestor zobowiązany jest zgłosić Wadę Generalnemu Wykonawcy w ciągu 1 miesiąca
od jej wykrycia, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego
upływem zawiadomienia o Wadzie.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest wykonać obowiązki wynikające z rękojmi w
terminie 14 (czternastu) Dni od dnia zgłoszenia Wady (pisemnie lub mailowo), a w
szczególnie uzasadnionych przypadkach Inwestor może wyrazić zgodę na jego
przedłużenie.
W przypadkach nagłych, gdy Wada zagraża życiu ludzkiemu lub może spowodować
znaczne straty finansowe, a także w przypadku awarii, przez co Strony rozumieją
wystąpienie Wad uniemożliwiających korzystanie z instalacji grzewczych,
wodociągowych, elektrycznych, kanalizacyjnych lub wind, Generalny Wykonawca
zobowiązany jest usunąć Wadę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 24
(dwudziestu czterech) godzin od chwili wysłania wezwania mailem.
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) Dni po otrzymaniu zawiadomienia o
Wadzie, Generalny Wykonawca ustosunkuje się do zawiadomienia o Wadzie,
przedstawiając szczegółowy sposób usunięcia Wady. Inwestor może wyrazić sprzeciw
co do planowanego sposobu usunięcia Wady i nie dopuścić Generalnego Wykonawcy do
usunięcia Wady. Postanowienie to nie dotyczy przypadku określonego w ust. 7 powyżej.
W tym wypadku Generalny Wykonawca poinformuje Inwestora o planowanym sposobie
usunięcia Wady bezpośrednio przed przystąpieniem do jej usuwania.
Inwestor uprawniony jest nie przyjąć usunięcia Wady po upływie terminu do jej
usunięcia.
W każdym przypadku, gdy w ramach rękojmi Inwestor skorzysta z uprawnienia do
obniżenia Wynagrodzenia lub przysługiwać mu będzie uprawnienie do wykonania
zastępczego na koszt i ryzyko GW, a GW nie wykona ciążących na nim obowiązków,
Inwestor będzie mógł skorzystać z Gwarancji Jakości.
Generalny Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność w tym odszkodowawczą, za
wystąpienie szkód w wyniku zaistnienia Wad zgłoszonych Generalnemu Wykonawcy w
Okresie Rękojmi. Z powodu istnienia Wady Inwestor jest uprawniony do żądania
odszkodowania, obejmującego w szczególności wartość szkody, w tym kosztów
poniesionych lub koniecznych do poniesienia w związku z istnieniem i wykryciem Wady.
Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw, w tym zastąpienia uszkodzonych
rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy, jak również dostarczenia rzeczy do miejsca,
w którym Wada została ujawniona oraz zamontowanie takich rzeczy lub rzeczy wolnych
od Wad ponosi Generalny Wykonawca. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy w czasie od dnia jej przekazania do jej odebrania przez Inwestora
obciąża Generalnego Wykonawcę.
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W okresie po stwierdzeniu Wady i po poinformowaniu o niej Generalnego Wykonawcy,
a przed jej usunięciem przez Generalnego Wykonawcę, Inwestor ma prawo podjąć
czynności zmierzające do zminimalizowania szkód wynikłych z wystąpienia Wady. W
takim przypadku Generalny Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie
udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora z tym związane.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest usunąć każdą Wadę zgłoszoną mu przez
Inwestora w Okresie Rękojmi, nawet, gdyby usunięcie Wady miało nastąpić po upływie
Okresu Rękojmi, bez konieczności występowania na drogę sądową przed upływem
Okresu Rękojmi w celu zachowania roszczenia.
Rękojmia na zasadach opisanych powyżej pozostaje w mocy także po odstąpieniu od
Umowy lub jej rozwiązaniu w inny sposób w odniesieniu do Prac, Materiałów, Urządzeń
i Wyposażenia wykonanych lub zamontowanych do dnia odstąpienia lub rozwiązania
Umowy w inny sposób.
Inwestor uprawniony jest do przeniesienia uprawnień z rękojmi na właścicieli lokali
wybudowanych w ramach Inwestycji oraz wspólnotę mieszkaniową Obiektu. W takim
wypadku uprawnionymi do dochodzenia roszczeń będą te osoby.
§ 32. Gwarancja

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na wykonane Prace, Materiały,
Urządzenia i Wyposażenie oraz zobowiązuje się usunąć wszelkie Wady, które ujawnią
się w następujących Okresach Gwarancyjnych: ____.
Okresy Gwarancji, rozpoczynają się w dniu podpisania Protokołu Bezusterkowego
Odbioru Końcowego.
Przed przystąpieniem do Odbioru Końcowego, GW przeniesie na Inwestora wszystkie
prawa w zakresie gwarancji dotyczących Urządzeń i Wyposażenia użytego w trakcie
realizacji Inwestycji. Przeniesienie takich praw stanowić będzie warunek przystąpienia
do Odbioru Końcowego.
Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania wszelkich Wad ujawnionych w
trakcie Okresów Gwarancji, w szczególności w Pracach, Materiałach, Urządzeniach,
Wyposażeniu i Dokumentacji Wykonawcy, w tym w Dokumentacji Powykonawczej oraz
skutków ich wystąpienia.
Termin usunięcia Wad wynosi 14 (czternaście) Dni od dnia zgłoszenia (pisemnie lub
mailowo) Wady, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach Inwestor może wyrazić
zgodę na jego przedłużenie.
W przypadkach nagłych, gdy Wada zagraża życiu ludzkiemu lub może spowodować
znaczne straty finansowe, a także w przypadku awarii, przez co Strony rozumieją
wystąpienie Wad uniemożliwiających korzystanie z instalacji grzewczych,
wodociągowych, elektrycznych, kanalizacyjnych lub wind, Generalny Wykonawca
zobowiązany jest usunąć Wadę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 24
(dwudziestu czterech) godzin od chwili wysłania wezwania mailem.
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 (trzech) Dni po otrzymaniu zawiadomienia o
Wadzie, Generalny Wykonawca ustosunkuje się do zawiadomienia o Wadzie,
przedstawiając szczegółowy sposób usunięcia Wady. Inwestor może wyrazić sprzeciw co
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do planowanego sposobu usunięcia Wady i nie dopuścić Generalnego Wykonawcy do
usunięcia Wady. Postanowienie to nie dotyczy przypadku określonego w ust. 6 powyżej.
W tym wypadku Generalny Wykonawca poinformuje Inwestora o planowanym sposobie
usunięcia Wady bezpośrednio przed przystąpieniem do jej usuwania.
Inwestor uprawniony jest nie przyjąć usunięcia Wady po upływie terminu do jej
usunięcia.
W przypadku, gdy Generalny Wykonawca:
1)
odmówi usunięcia Wady w ramach gwarancji lub
2)
nie usunie Wady w zakreślonym terminie, lub
3)
zamierza usunąć Wadę w sposób, na który nie zgadza się Inwestor, lub
4)
nie zostanie dopuszczony do usunięcia Wady z powodu nieprzedstawienia
Inwestorowi w terminie szczegółowego sposobu usunięcia Wady,
Inwestor uprawniony jest skorzystać z Gwarancji Jakości w takim zakresie, w jakim uzna
za konieczne w celu powierzenia usunięcia Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Generalnego Wykonawcy. Skorzystanie z Gwarancji Jakości i powierzenie usunięcia
Wady osobie trzeciej nie powoduje utraty roszczeń z rękojmi i gwarancji przysługujących
Inwestorowi wobec Generalnego Wykonawcy. Inwestor może powierzyć usunięcie Wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy także wtedy, gdy Inwestor nie
będzie dysponował Gwarancją Jakości w Okresach Gwarancji. Również w takim
przypadku Inwestor nie traci roszczeń z rękojmi i gwarancji przysługujących mu wobec
Generalnego Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wada jest nieusuwalna lub nie da się usunąć w przeciągu 1 (jednego)
miesiąca od jej zgłoszenia, Inwestorowi przysługuje wedle swojego wyboru:
1)
prawo żądania od Generalnego Wykonawcy powtórnego przygotowania
odpowiedniej części dokumentacji lub wykonania odpowiedniej części Prac lub
zastąpienia wadliwego Urządzenia, Materiału, Wyposażenia oraz uzyskania w tym
zakresie stosownych pozwoleń;
2)
prawo obniżenia Wynagrodzenia lub zwrotu części Wynagrodzenia stanowiącego
równowartość takiej Wady (z uwzględnieniem wartości wadliwych Materiałów,
Urządzeń, Wyposażenia i Prac, a także niemożności korzystania z Obiektu lub jego
części zgodnie z celem lub przeznaczeniem). W takiej sytuacji Inwestor może:
a)
dokonać potrącenia przysługującego mu roszczenia z gwarancji z
roszczeniem Generalnego Wykonawcy o zapłatę Wynagrodzenia lub
b)
skorzystać z Gwarancji Jakości - w przypadku, gdy Inwestor wypłacił
Generalnemu Wykonawcy całość Wynagrodzenia.
W przypadku, gdy wysokość roszczenia Inwestora przekroczy kwotę
niewypłaconej części Wynagrodzenia lub wartość Gwarancji Jakości, Inwestor
może wystąpić na drogę sądową w celu dochodzenia różnicy.
Skorzystanie przez Inwestora z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1, które następnie nie
doprowadzi do usunięcia Wady, nie pozbawia Inwestora z możliwości skorzystania z
uprawnienia opisanego w pkt 2 powyżej.
Niezależnie od powyższych uprawnień, w przypadku Wad Istotnych, Inwestor ma prawo
odstąpić od Umowy lub jej części. Skuteczność odstąpienia od Umowy nie jest
uzależniona od wcześniejszego wyznaczenia dodatkowego terminu do usunięcia Wad
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21.

Istotnych.
Generalny Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność w tym odszkodowawczą, za
wystąpienie szkód w wyniku zaistnienia Wad zgłoszonych Generalnemu Wykonawcy w
Okresach Gwarancji. Z powodu istnienia Wady Inwestor jest uprawniony do żądania
odszkodowania, obejmującego w szczególności wartość szkody, w tym kosztów
poniesionych lub koniecznych do poniesienia w związku z istnieniem i wykryciem Wady.
Wszelkie koszty związane z usuwaniem Wad, w tym zastąpienia uszkodzonych rzeczy,
ich transportu do miejsca naprawy, jak również dostarczenia rzeczy do miejsca, w którym
Wada została ujawniona oraz zamontowanie takich rzeczy lub rzeczy wolnych od Wad
ponosi Generalny Wykonawca. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
rzeczy w czasie od dnia jej przekazania do jej odebrania przez Inwestora obciąża
Generalnego Wykonawcę.
W okresie po stwierdzeniu Wady i po poinformowaniu o niej Generalnego Wykonawcy,
a przed jej usunięciem przez Generalnego Wykonawcę, Inwestor ma prawo podjąć
czynności zmierzające do zminimalizowania szkód wynikłych z wystąpienia Wady. W
takim przypadku Generalny Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie
udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora z tym związane.
Generalny Wykonawca zobowiązany jest usunąć każdą Wadę zgłoszoną mu przez
Inwestora w Okresach Gwarancji, nawet, gdyby usunięcie Wady miało nastąpić po
upływie Okresu Gwarancji, bez konieczności występowania na drogę sądową przed
upływem Okresu Gwarancji w celu zachowania roszczenia.
Gwarancja na zasadach opisanych powyżej pozostaje w mocy także po odstąpieniu od
Umowy lub jej rozwiązaniu w inny sposób w odniesieniu do Prac, Materiałów, Urządzeń
i Wyposażenia wykonanych lub zamontowanych do dnia odstąpienia lub rozwiązania
Umowy w inny sposób.
Inwestor uprawniony jest do przeniesienia uprawnień z gwarancji na właścicieli lokali
wybudowanych w ramach Inwestycji oraz wspólnotę mieszkaniową Obiektu. W takim
wypadku uprawnionymi do dochodzenia roszczeń będą te osoby.
W przypadku, gdy GW w ramach gwarancji nowe Prace, Materiały, Urządzenia,
Wyposażenie lub dokumentację, albo dokonał istotnych ich napraw w celu usunięcia
Wady, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowych Prac,
Materiałów, Urządzeń, Wyposażenia lub dokumentacji lub dokonania naprawy.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Inwestora
wynikających z rękojmi.
Po upływie 22 (dwudziestu dwóch) miesięcy od podpisania Protokołu Bezusterkowego
Odbioru Końcowego, Strony dokonają inspekcji Inwestycji i sporządzą protokół odbioru
gwarancyjnego w celu potwierdzenia odpowiedniego wykonania Umowy w tym okresie.
Dokładny termin odbioru gwarancyjnego określa Inwestor, a GW zobowiązany jest w
nim uczestniczyć. Jakiekolwiek Wady wskazane w takim protokole zostaną usunięte w
trybie opisanym w tym paragrafie oraz w terminie 14 (czternastu) Dni liczonym od
sporządzenia protokołu odbioru gwarancyjnego.
Na 30 (trzydzieści) Dni przed upływem ostatniego (najdłuższego) Okresu Gwarancji,
określonego w ust. 1 powyżej, Strony dokonają inspekcji Inwestycji i sporządzą protokół
odbioru pogwarancyjnego w celu potwierdzenia odpowiedniego wykonania Umowy,
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który stanowić będzie podstawę zwrotu Gwarancji Jakości. Ewentualne Wady wpisane
do tego protokołu muszą zostać usunięte w trybie opisanym w tym paragrafie oraz w
terminie 14 (czternastu) Dni liczonym od sporządzenia protokołu odbioru
pogwarancyjnego. Gwarancja Jakości zostanie zwrócona dopiero po usunięciu Wad.
Dokładny termin odbioru pogwarancyjnego określa Inwestor, a GW zobowiązany jest w
nim uczestniczyć.
Żadne z postanowień Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób rękojmi za
Wady fizyczne i prawne wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.
§ 33. Siła Wyższa

1.

2.

3.

4.

5.

Na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie każda Strona może zawiesić swoje
zobowiązania wynikające z Umowy na czas, w którym nie jest możliwe spełnienie tych
zobowiązań z uwagi na wystąpienie Siły Wyższej.
Na potrzeby Umowy przez przypadek Siły Wyższej rozumie się zdarzenia zewnętrzne o
charakterze nadzwyczajnym, nagłym, nieprzewidywalnym i niemożliwym do
zapobieżenia przez którąkolwiek ze Stron, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, przed
którymi żadna ze Stron nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed datą zawarcia
Umowy i których nie można przypisać drugiej Stronie. Pojęcie to obejmuje w
szczególności następujące zdarzenia:
1)
wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, trzęsienie ziemi,
powódź – o ile występują na obszarze Terenu Budowy;
2)
ogólnokrajowy strajk branżowy trwający dłużej niż 30 (trzydzieści) Dni;
3)
oddziałujące na Teren Budowy działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu
należytej staranności nie dało się zabezpieczyć.
Jeżeli przed podpisaniem Protokołu Bezusterkowego Odbioru Końcowego wystąpią
uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane przez Siłę Wyższą, Inwestor może zlecić
Generalnemu Wykonawcy na jego koszt:
1)
naprawienie wszelkich uszkodzeń lub zniszczeń;
2)
wymianę lub naprawienie Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia;
3)
przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w ust. 2 powyżej, GW
jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Inwestora o tym wydarzeniu na
piśmie, nie później niż w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od daty zdarzenia. Takie
zawiadomienie będzie zawierało informację o okolicznościach towarzyszących zdarzeniu
Siły Wyższej, a także jego oczekiwanym wpływie na wykonanie zobowiązań GW
wynikających z Umowy oraz czasie, w którym Umowa może zostać wykonana. Jeżeli
GW nie wypełni powyższego obowiązku zawiadomienia we wskazanym terminie, GW
nie może powoływać się na zdarzenie Siły Wyższej.
Niezwłocznie po ustaniu okoliczności opisanych w ust. 2 powyżej, nie później niż w
przeciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od chwili ustania zdarzenia, Generalny
Wykonawca poinformuje o tym Inwestora na piśmie, załączając skorygowany
Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. GW zobowiązany jest do
niezwłocznego podjęcia zawieszonych Prac.
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W przypadku, gdy działanie Siły Wyższej powoduje zawieszenie Prac na okres dłuższy
niż 60 (sześćdziesiąt) Dni, Inwestor ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14
(czternastu) Dni po upływie 60 (sześćdziesięciu) Dni występowania Siły Wyższej.
§ 34. Kary umowne

1.

Z zachowaniem uprawnień wynikających z innych postanowień Umowy, Generalny
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Inwestora kar umownych w
następujących przypadkach:
1)
Generalny Wykonawca nie odbierze od Inwestora Terenu Budowy w Dacie
Rozpoczęcia Prac – karę umowną w wysokości [10] % Wynagrodzenia brutto za
każdy Dzień zwłoki, przy czym wysokość kary umownej począwszy od 22
(dwudziestego drugiego) Dnia zwłoki będzie w wysokości [1] % Wynagrodzenia
brutto za każdy Dzień zwłoki;
2)
Generalny Wykonawca nie zakończy Prac w Dacie Zakończenia Prac – karę
umowną w wysokości [0,05] % Wynagrodzenia brutto za każdy Dzień zwłoki, przy
czym wysokość kary umownej począwszy od 22 (dwudziestego drugiego) Dnia
zwłoki będzie w wysokości [0,5] % Wynagrodzenia brutto za każdy Dzień zwłoki;
3)
Generalny Wykonawca dopuści się naruszenia któregokolwiek z Kamieni
Milowych wskazanych w Harmonogramie – karę umowną w wysokości [0,05] %
Wynagrodzenia brutto za każdy Dzień zwłoki, przy czym wysokość kary umownej
począwszy od 22 (dwudziestego drugiego) Dnia zwłoki będzie w wysokości [0,5]
% Wynagrodzenia brutto za każdy Dzień zwłoki;
4)
Generalny Wykonawca nie prowadzi na bieżąco lub nie przechowuje dokumentacji
budowy – karę umowną w wysokości [2000] zł za każdy przypadek naruszenia;
5)
Generalny Wykonawca nie wykona w terminie polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego – karę umowną w wysokości [2000] zł za każdy przypadek
naruszenia;
6)
Generalny Wykonawca nie wykona Prac lub ich części – karę umowną w wysokości
dwukrotnej wartości Prac Porzuconych, przy czym wartość Prac porzuconych
określana jest zgodnie z § 26 ust. 11 Umowy;
7)
Generalny Wykonawca nie przekaże Inwestorowi kompletnej Dokumentacji
Powykonawczej lub przekazanie Dokumentacji Powykonawczej nastąpi po upływie
zakreślonego terminu – karę umowną w wysokości [10.000] zł;
8)
Generalny Wykonawca nie przekaże Inwestorowi w terminie aktualizacji
Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego - karę umowną w
wysokości [0,05] % Wynagrodzenia brutto za każdy Dzień zwłoki, przy czym
wysokość kary umownej począwszy od 22 (dwudziestego drugiego) Dnia zwłoki
będzie w wysokości [0,5] % Wynagrodzenia brutto za każdy Dzień zwłoki;
9)
Inwestor uzyska informację, że Prace lub ich część wykonywane są przez
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, z którym projekt umowy o
podwykonawstwo i umowa o podwykonawstwo nie zostały przedłożone
Inwestorowi w trybie § 18 Umowy – karę umowną w wysokości [1] %
Wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia;
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umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy GW a Podwykonawcą zawiera
postanowienia niezgodne z § 18 Umowy - karę umowną w wysokości [10.000] zł za
każde postanowienie sprzeczne z § 18 Umowy;
11) Generalny Wykonawca nie przekaże Inwestorowi w terminie którejkolwiek z kopii
polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami zapłaty składek, o których mowa w §
18 Umowy – karę umowną w wysokości [1] % Wynagrodzenia brutto za każdy
przypadek naruszenia;
12) Generalny Wykonawca nie przekaże Inwestorowi w terminie którejkolwiek z kopii
nowych polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami zapłaty składek, o których
mowa w § 24 Umowy – karę umowną w wysokości [5] % Wynagrodzenia brutto za
każdy przypadek naruszenia;
13) Generalny Wykonawca nie stawi się w terminie na którykolwiek z odbiorów
przewidzianych w Umowie - karę umowną w wysokości [0,05] % Wynagrodzenia
brutto za każdy Dzień zwłoki, przy czym wysokość kary umownej począwszy od 22
(dwudziestego drugiego) Dnia zwłoki będzie w wysokości [0,5] % Wynagrodzenia
brutto za każdy Dzień zwłoki;
14) Generalny Wykonawca naruszy obowiązki dotyczące odbioru Prac zanikających lub
ulegających zakryciu określone w § 28 Umowy (inne, niż obowiązek stawiennictwa)
– karę umowną w wysokości [5000] zł za każdy przypadek naruszenia;
15) Generalny Wykonawca nie usunie w terminie Wady zgłoszonej w Okresie Rękojmi
lub w Okresie Gwarancji – karę umowną w wysokości [0,5] % Wynagrodzenia
brutto za każdy Dzień zwłoki w odniesieniu do każdego przypadku naruszenia, przy
czym wysokość kary umownej począwszy od 22 (dwudziestego drugiego) Dnia
zwłoki będzie w wysokości [1] % Wynagrodzenia brutto za każdy Dzień zwłoki w
odniesieniu do każdego przypadku naruszenia;
16) Generalny Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi w terminie którejkolwiek z
gwarancji bankowej zabezpieczającej interesy Inwestora, określonej w Umowie, w
tym gwarancji bankowej na kolejny wymagany okres – karę umowną w wysokości,
na którą powinna opiewać wymagana gwarancja bankowa;
17) Generalny Wykonawca naruszy zobowiązanie opisane w § 25 ust. 11 Umowy – karę
umowną w wysokości [0,5] % Wynagrodzenia brutto za każdy przypadek
naruszenia;
18) Generalny Wykonawca naruszy którykolwiek z zakazów określonych w § 14 ust. 69 Umowy - karę umowną w wysokości [0,5] zł za każdy przypadek naruszenia;
19) Generalny Wykonawca nie przeprowadzi w rzeczywistości wymaganych w
Umowie prób, testów, obliczeń, badań i sprawdzeń - karę umowną w wysokości
[0,5] % Wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia;
20) Generalny Wykonawca dopuści się błędów w dokumentacji dotyczącej obmiarów
geodezyjnych lub dotyczącej prób, testów, obliczeń, badań i sprawdzeń
wymaganych Umową lub dokumentacja taka zostanie zafałszowana - karę umowną
w wysokości [0,5] % Wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia;
21) Inwestor odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego
Wykonawcy – karę umowną w wysokości [0,5] % Wynagrodzenia brutto.
Niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, Generalny Wykonawca zobowiązany
10)

2.
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jest do wykonania obowiązków określonych w Umowie.
Zapłata kar umownych powinna nastąpić w terminie 7 (siedmiu) Dni od wezwania do
zapłaty.
Inwestor może potrącić należne kary umowne z najbliższą płatnością na rzecz
Generalnego Wykonawcy lub skorzystać z z Gwarancji Bankowej Dobrego i
Terminowego Wykonania, z Kaucji Gwarancyjnej lub innego przysługującego mu
zabezpieczenia, jakie będzie ustanowione przez GW na podstawie tej Umowy.
Inwestor uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę
umowną, w tym w szczególności z tytułu wszelkich kar i odszkodowań poniesionych
przez Inwestora z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez GW,
ze szczególnym uwzględnieniem kar i odszkodowań należnych od Inwestora na rzecz jego
Klientów lub kontrahentów.
W przypadku zastrzeżenia w Umowie kary umownej obliczanej na podstawie wysokości
Wynagrodzenia brutto, taka kara umowna będzie obliczana na podstawie pierwotnej
wysokości Wynagrodzenia brutto określonego na podstawie Umowy, przy zastosowaniu
stawki podatkowej VAT obowiązującej w dniu podpisania Umowy.
Inwestor uprawniony jest dochodzić zastrzeżonych powyżej kar umownych także w
przypadku odstąpienia od Umowy.
§ 35. Odstąpienie od Umowy

1.

Z zachowaniem prawa do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w
przepisach ustawowych oraz w innych postanowieniach Umowy, Inwestor może odstąpić
od Umowy lub jej części w następujących przypadkach:
1)
Generalny Wykonawca nie przejął Terenu Budowy w Dacie Rozpoczęcia Prac – w
terminie 14 (czternastu) Dni od bezskutecznego upływu terminu do wykonania
zobowiązania;
2)
Generalny Wykonawca nie dostarczy, nie uzupełni lub nie przedłuży w terminie
Gwarancji Dobrego i Terminowego Wykonania – w terminie 14 (czternastu) Dni od
bezskutecznego upływu terminu do wykonania zobowiązania;
3)
Generalny Wykonawca nie dostarczy, nie uzupełni lub nie przedłuży w terminie
gwarancji bankowej, o której mowa w § 18 ust. 23 Umowy – w terminie 14
(czternastu) Dni od bezskutecznego upływu terminu do wykonania zobowiązania;
4)
Generalny Wykonawca nie przedłoży w terminie określonym w Umowie
którejkolwiek z wymaganych polis ubezpieczeniowych wraz z dowodem zapłaty
składki potwierdzającej podleganie określonemu ubezpieczeniu przez okres
wymagany w Umowie (w tym polisy na kolejny okres lub potwierdzenia zapłaty
składki ubezpieczeniowej) – w terminie 14 (czternastu) Dni od bezskutecznego
upływu terminu do wykonania zobowiązania;
5)
Generalny Wykonawca ma trudności finansowe lub spełnione zostały w stosunku
do niego przesłanki ogłoszenia upadłości lub stanie się niewypłacalny, lub zostanie
wszczęte w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne lub zostanie otwarta jego
likwidacja – w terminie 14 (czternastu) Dni od uzyskania przez Inwestora
udokumentowanej informacji o wystąpieniu jednej z powyższych podstaw;
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w stosunku do GW wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, które nie zostało
zakończone w terminie 21 (dwudziestu jeden) Dni od wszczęcia – w terminie 14
(czternastu) Dni od uzyskania przez Inwestora udokumentowanej informacji o tym
zdarzeniu;
7)
Generalny Wykonawca utracił niezbędne kwalifikacje, uprawnienia, zezwolenia,
licencje itp. wymagane w celu wykonania Umowy – w terminie 14 (czternastu) Dni
od uzyskania przez Inwestora udokumentowanej informacji o tym zdarzeniu;
8)
Generalny Wykonawca naruszy którykolwiek z terminów określonych w
Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w tym Kamieni
Milowych, o więcej niż 21 (dwadzieścia jeden) Dni lub wstrzyma Prace na okres
dłuższy niż 21 (dwadzieścia jeden) Dni, a przyczyna opóźnienia lub wstrzymania
Prac nie będzie leżała po stronie Inwestora, ani nie będzie uzasadniona na podstawie
§ 22 ust. 1 Umowy – w terminie 14 (czternastu) Dni od upływu powyższych
terminów;
9)
Generalny Wykonawca opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o więcej niż 30 (trzydzieści) Dni – w
terminie 14 Dni od uzyskania informacji o tym fakcie przez Inwestora;
10) Inwestor co najmniej dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytułu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem były roboty budowlane – w terminie 14
(czternastu) Dni od dokonania ostatniej zapłaty (niekoniecznie na rzecz tego samego
podmiotu);
11) Inwestor dokonał bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy z tytułu umowy o podwykonawstwo na sumę
przewyższającą wartość 5% Wynagrodzenia – w terminie 14 (czternastu) Dni od
dokonania ostatniej zapłaty, która spowodowała osiągnięcie powyższej wartości 5%
Wynagrodzenia;
12) z powodu wadliwego lub sprzecznego z Umową sposobu wykonywania Umowy,
Inwestor wezwał Generalnego Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 (siedem) Dni.
Wówczas, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Inwestor może
odstąpić od Umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Umowy
innej osobie na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.
Odstąpienie od Umowy wywiera skutek na przyszłość (ex nunc) od dnia złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem
oświadczenia części przedmiotu Umowy, chyba, że w oświadczeniu o odstąpieniu
Inwestor zdecyduje inaczej.
W sytuacjach opisanych w ust. 1 powyżej GW nie ma prawa domagać się zapłaty
jakiegokolwiek odszkodowania od Inwestora z tytułu odstąpienia od Umowy.
W przypadku odstąpienia przez Inwestora od Umowy co do całości Prac, które nie zostały
jeszcze wykonane, GW będzie należało się od Inwestora wynagrodzenie obejmujące
wynagrodzenie za prawidłowo wykonane Prace, pomniejszone o wysokość kosztów
niezbędnych robót zabezpieczających oraz poniesionych przez Inwestora kosztów
bezpośrednio związanych z odstąpieniem od Umowy (pomniejszenie nie ma miejsca w
6)

2.

3.
4.
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5.

6.

7.

8.

przypadku opisanym w ust. 7 poniżej). GW otrzyma zbilansowaną z kosztami Inwestora
zapłatę za prawidłowo wykonane Prace, wg stanu zaawansowania na dzień zakończenia
Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie GW,
Inwestor będzie mógł żądać przeniesienia na niego praw i/lub obowiązków z umów o
podwykonawstwo zawartymi przez GW z Podwykonawcami, zaś GW zobowiązuje się,
że dokona w tym zakresie stosownego przeniesienia praw, a na żądanie Inwestora,
również obowiązków. GW zobowiązuje się, że w tym celu, według wyboru Inwestora,
uzyska odpowiednie zgody Podwykonawców lub zapewni, aby Podwykonawcy zawarli z
Inwestorem stosowne porozumienia.
W przypadku rozwiązania Umowy lub jej części w jakimkolwiek trybie, GW
niezwłocznie usunie na swój koszt niewbudowane Materiały, Sprzęt, Urządzenia i
Wyposażenie z Terenu Budowy, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) Dni od wezwania.
Inwestor może jednakże postanowić, że przejmie część lub całość Materiałów, Urządzeń
lub Wyposażenia dostarczonych przez GW na Teren Budowy. Rozliczenie za Materiały,
Urządzenia i Wyposażenie nastąpi według zestawienia Cen Jednostkowych. Na żądanie
Inwestora GW zobowiązany jest przedstawić dowód, że Materiały,Urządzenia i
Wyposażenie stanowią własność GW. Inwestor może również postanowić, że przejmie
do korzystania część lub całość Sprzętu do czasu zakończenia Prac. Rozliczenie za
korzystanie ze Sprzętu nastąpi według zestawienia Cen Jednostkowych. Na żądanie
Inwestora GW zobowiązany jest przedstawić dowód potwierdzający, że Sprzęt stanowi
własność GW. W przypadku Sprzętu nie stanowiącego własności GW, GW zobowiązuje
się na żądanie Inwestora zapewnić, aby taki Sprzęt został udostępniony Inwestorowi do
korzystania przez właściwą osobę trzecią według zestawienia Cen Jednostkowych.
GW może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora:
1)
w przypadku, gdy Inwestor jest w zwłoce z zapłatą niespornego Wynagrodzenia
należnego Generalnemu Wykonawcy za Prace wykonane terminowo i zgodnie z
Umową trwającą powyżej 30 (trzydzieści) Dni ponad ustalony w Umowie termin
płatności i pomimo skierowania do Inwestora wezwania do zapłaty Generalnemu
Wykonawcy Wynagrodzenia w dodatkowym terminie 30 (trzydziestu) Dni,
wysłanym na piśmie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a
Inwestor nie zapłacił tego Wynagrodzenia w dodatkowym trzydziestodniowym
terminie;
2)
w przypadku, gdy Inwestor nie realizuje Inwestycji, wstrzymując wykonanie Prac,
chyba że takie wstrzymanie Prac jest spowodowane okolicznościami
uzasadnionymi na podstawie § 22 ust. 6 Umowy.
We wszystkich przypadkach przedterminowego zakończenia Umowy:
1)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z GW sporządzą raport Prac wykonanych
do momentu zakończenia Umowy wraz z listą Prac pozostających do wykonania,
listą zagadnień pominiętych w ramach Prac, Prac nie odpowiadających wymogom i
Prac, które nie zostały wykonane w sposób satysfakcjonujący. Nieobecność GW nie
będzie stała na przeszkodzie uznaniu, iż raport został sporządzony i zatwierdzony
przez obie Strony, pod warunkiem jednak, że GW był uprzednio poinformowany o
terminie sporządzenia raportu;
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2)
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5)
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9)

GW będzie zobowiązany do opróżnienia Terenu Budowy i zajmowanych
pomieszczeń (baraków, składów, biur itp.) w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia
otrzymania od Inwestora żądania;
Inwestor będzie miał prawo do zlecenia dokończenia Prac Wykonawcy
Zastępczemu lub bezpośrednio Podwykonawcom, Współwykonawcom lub Innym
Podwykonawcom;
na żądanie Inwestora, GW dostarczy mu w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia
otrzymania żądania, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Prac, w tym
Dokumentację Wykonawcy, w szczególności rysunki i obliczenia, listę Dostawców,
producentów i Podwykonawców z danymi adresowymi i numerem telefonu,
instrukcje, podręczniki użytkowania Materiałów, Urządzeń, Wyposażenia,
produktów, aparatów i Sprzętów;
GW gwarantuje Inwestorowi możliwość wykorzystania praw autorskich i patentów,
pozwalających na podjęcie Prac i zakończenie Inwestycji;
na dzień zakończenia Umowy zostanie sporządzone rozliczenie wzajemnych
należności pomiędzy GW a Inwestorem na następujących zasadach:
a)
następujące pozycje zostaną wskazane, jako należne GW:
 część Wynagrodzenia odpowiadająca Pracom wykonanym do dnia
zakończenia Umowy, a nie zafakturowanym wcześniej, określonym na
podstawie raportu opisanego w pkt 1 powyżej;
 wartość Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia dostarczonych na Teren
Budowy przez GW przed dniem zakończenia Umowy, które zostały
przejęte przez Inwestora, a nie rozliczone w inny sposób;
 czynsz za najem Sprzętu stanowiącego własność GW obecnego na Terenie
Budowy przed dniem zakończenia Umowy, a który Inwestor będzie
wykorzystywał w celu zakończenia Inwestycji;
b)
w szczególności następujące pozycje zostaną wskazane, jako obciążające
GW:
 koszty napraw dokonanych przez nowego wykonawcę w celu usunięcia
niewłaściwego wykonania, braków, niezgodności w zakresie Prac
wykonanych przez GW przed dniem zakończenia Umowy - jedynie w
przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie GW;
 kary należne Inwestorowi od GW zgodnie z Umową;
rozliczenie wzajemnych należności nastąpi na podstawie protokołu rozliczenia
podpisanego przez obie Strony oraz dokumentów księgowych (faktury VAT, noty
księgowe itp.) wystawionych zgodnie z tym protokołem;
Inwestor będzie miał prawo do kompensowania swoich należności i wierzytelności
z należnościami i wierzytelnościami GW, na co ten ostatni niniejszym wyraża
zgodę. Do dokonania takiej kompensaty nie jest konieczna wymagalność
potrącanych należności;
gdy protokół rozliczenia wskaże konieczność zapłaty przez GW na rzecz Inwestora,
Inwestorowi będzie przysługiwało prawo dokonania potrącenia w pierwszej
kolejności z Kaucji Gwarancyjnej lub innego ustanowionego na podstawie tej
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Umowy zabezpieczenia. Jeżeli wartość należności przewyższy wartość Kaucji
Gwarancyjnej lub innego zabezpieczenia ustanowionego zgodnie z Umową,
Inwestor wezwie GW na piśmie do zapłaty pozostałej części należności w terminie
14 (czternastu) Dni od wezwania. W przypadku, gdy protokół rozliczenia
wzajemnych należności wskaże konieczność zapłaty na rzecz GW, zostanie ona
dokonana przez Inwestora na rzecz GW w terminie 30 (trzydziestu) Dni od daty
sporządzenia protokołu rozliczenia.
§ 36. Poufność
Strona oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot
umowy i wysokości wynagrodzenia, stanowią informacje publiczną w porozumieniu art. 1 ust.
1 z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1764 t.j.),
która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 Strona
wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej
umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz w
zakresie firmy.
§ 37. Przeniesienie praw i obowiązków
Generalny Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora dokonać cesji
praw z Umowy, z wyłączeniem cesji praw na bank finansujący GW. W takim jednak
wypadku ważność cesji zależy od poinformowania o niej Inwestora na piśmie.
§ 38. Kolejność stosowania dokumentów
1.

2.

Dokumenty objęte Umową będą uznawane za wzajemnie się uzupełniające. W
przypadku rozbieżności lub wieloznaczności pomiędzy dokumentami, pierwszeństwo
będą miały dokumenty priorytetowe określone w ust. 2 poniżej według określonej tam
kolejności, a w dalszej kolejności przepisy i dokumenty określone w ust. 3 poniżej.
Dokumenty priorytetowe obejmują:
1)
postanowienia i warunki określone w Umowie;
2)
zalecenia wynikające z decyzji dotyczącej warunków zabudowy, Pozwolenia na
Budowę, zmiany Pozwolenia na Budowę oraz wszystkich innych decyzji
odnoszących się do Inwestycji;
3)
uzgodnienia i warunki techniczne uzyskane przez Inwestora przed uzyskaniem
Pozwolenia na Budowę;
4)
dokumentacje i specyfikacje sporządzone przez Projektanta Inwestora, w tym
Projekt Wykonawczy;
5)
zalecenia Zespołu ds. Realizacji;
6)
Ogólny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
7)
Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
8)
wszelkie inne dokumenty stanowiące integralną część Umowy. Wszystkie
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

dokumenty załączone do Umowy, stanowiące jej integralną część są wymienione
na liście załączników, która może ulec zmianie za porozumieniem Stron, w miarę
realizacji Umowy.
O ile Umowa nie stanowi inaczej, przedstawione poniżej przepisy i dokumenty mają
znaczenie wspierające dla realizacji Umowy:
1)
wszelkie przepisy prawa obowiązujące w Polsce – krajowe i unijne, w tym przepisy
prawa miejscowego, w szczególności przepisy Ustawy, Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a także inne Normy;
2)
zasady sztuki budowlanej;
3)
wynikające z przepisów warunki techniczne lub szczegółowe warunki specjalne i
techniczne, instrukcje obsługi dotyczące materiałów, procesów i wyposażenia,
zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi producentów Materiałów,
Urządzeń i Wyposażenia.
W przypadku, gdy jakikolwiek z dokumentów stanowiących integralną część Umowy nie
będzie spełniał wymogów wynikających z Norm czy zasad sztuki budowlanej,
zastosowanie mają rozwiązania i Materiały, Urządzenia i Wyposażenie zgodne z
Normami i zasadami sztuki budowlanej.
Generalny Wykonawca nie może powoływać się na sprzeczności ani powtórzenia w treści
poszczególnych dokumentów stanowiących integralną część Umowy, a w przypadku
wystąpienia takich okoliczności Prace zostaną wykonane wg dokumentu, który zakłada
wykonanie Prac w sposób pozwalający na zapewnienie najwyższej jakości Prac lub
Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia.
W przypadku sprzeczności między dokumentami stanowiącymi integralną część Umowy
o ogólnym charakterze, a dokumentami szczegółowymi, dokumenty szczegółowe mają
pierwszeństwo.
W przypadku sprzeczności lub niezgodności między dokumentacją w tej samej skali,
między kilkoma dokumentami technicznymi lub dokumentami o takim samym znaczeniu
lub też w ramach jednego dokumentu, Prace zostaną wykonane wg dokumentu, który
zakłada wykonanie Prac w sposób pozwalający na zapewnienie najwyższej jakości Prac
lub Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia.
Dokumenty stanowiące integralną część Umowy należy stosować w wersji obowiązującej
w dniu podpisania Umowy, chyba, że zostaną zmienione w sposób zgodny z Umową.
§ 39. Załączniki

1.
2.

Integralną częścią Umowy co do jej przedmiotu i zakresu są Załączniki do Umowy oraz
Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo- Finansowy.
Załączniki:
(1) Projekt Wykonawczy wraz z dokumentacją przetargową;
(2) Projekt Budowlany wraz z Pozwoleniem na Budowę;
(3) Ogólny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
(4) Oferta GW;
(5) Zestawienie Cen Jednostkowych
(6) odpis z KRS GW.
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§ 40. Korespondencja
1.

2.

3.

Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy dla swej skuteczności i ważności
powinna być kierowana w formie pisemnej lub e-mailowej na poniższe adresy. Powyższe
nie dotyczy zmiany Umowy, oświadczeń o odstąpieniu od Umowy, oświadczeń o
potrąceniu oraz oświadczeń o nałożeniu kary umownej, które dla swej skuteczności i
ważności wymagają formy pisemnej.
Inwestor:
[●]
Do rąk: [●]
Te1.: [●]
e-mail: [●]
Generalny Wykonawca:
[●]
W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron adresu do korespondencji lub adresu
mailowego, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie
nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku
powiadomienia o takiej zmianie, korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie
uważana za doręczoną.
Strony przyjmują, że korespondencja przesłana na właściwy adres korespondencyjny
będzie uważana za odebraną także w przypadku nie podjęcia przesyłki po upływie 14
(czternastu) Dni od jej pierwszego awizowania.
§ 41. Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Językiem Umowy oraz korespondencji między Stronami, jak również wszystkich spraw
związanych z wykonywaniem Umowy przez Generalnego Wykonawcę jest język polski.
Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Inwestora.
W przypadku jakiegokolwiek sporu z Inwestorem, GW nie może zaprzestać
wykonywania Umowy.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron. Kopia Umowy przekazana zostanie Inspektorowi
Nadzoru.
Strony wyłączają uprawnienie GW do potrącania jakichkolwiek kwot należnych GW od
Inwestora z należności Inwestora.
Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia Umowy muszą być dokonywane na piśmie pod
rygorem nieważności.
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