
 
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy  

 

nr ref.: KIWK/TOt/37/I/2020/POMPOWNIA RECYRKULATU_OŚ PANEWNIKI 

UMOWA nr …………../2020 

nr sprawy: KIWK/TOt/37/I/2020/POMPOWNIA RECYRKULATU_OŚ PANEWNIKI 

 

zawarta w dniu ………………………….. r. w Katowicach pomiędzy:  

Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  

(40 – 322) Katowice ul. Wandy 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000281711, NIP: 954-258-89-39, REGON: 240612757, wysokość 

kapitału zakładowego (w tym wpłaconym) 455.283.500,00 zł 

reprezentowaną przez: 

……………………………………. 

……………………………………. 

zwaną dalej ”Zamawiającym” 

a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

adres: …………………., ul. …………………KRS:…………………..,NIP: ………………… 

reprezentowaną przez: 

………………………. 

………………………. 

zwaną dalej "Wykonawcą” 

zwanymi dalej łącznie: „Stronami”, a każda z osobna: „Stroną” 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie otwartym na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot 

określonych na postawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Katowickiej Infrastruktury 

Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy 

polegającego na wymianie armatury i rurociągów technologicznych na poziomie „0”  

w budynku pompowni recyrkulatu na OŚ Panewniki w Katowicach, odpowiadającego 

wymaganiom wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy)  a także 

zgodnego z ofertą wykonawcy z dnia ………………(załącznik nr 3 do umowy) i na warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę armatury i rurociągów technologicznych na poziomie 

„0” w pompowni recyrkulatu na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach, ul. Panewnicka 

330c, w tym: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie na jej podstawie 

opisanych prac,  

b) demontaż istniejących rurociągów wraz z armaturą,  

c) demontaż istniejącego okablowania wraz ze skrzynkami zasilającymi i sterowniczymi, 

d) dostawę urządzeń i wyposażenia wg specyfikacji, 

e) montaż nowych rurociągów, 

f) montaż armatury wraz z podłączeniem do zasilania i sterowania, 

g) instalacje elektryczne i AKPiA, 

h) prace programistyczne 

i) konieczne roboty budowlane. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi:  

a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1  do umowy  

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2 do umowy   
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c) Oferta wykonawcy z dnia ……….. – załącznik nr 3 do umowy  

d) Wzór dokumentu udzielenia gwarancji jakości – załącznik nr 4 do umowy. 

§ 2 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie  

6 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: 

- dokumentację projektową wykonawczą – w terminie do 1 miesiąca od podpisania umowy, 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie wskazanym w ust.1 

projektu wykonawczego do akceptacji. 

3. Dokumentacja wykonawcza opracowana w ramach Umowy będzie wykonana w 3 egzemplarzach. 

Do weryfikacji dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egzemplarz 

dokumentacji, natomiast komplet dokumentacji projektowej zostanie dostarczony przez 

Wykonawcę po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4. Przekazanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia będzie dokonywane  

w siedzibie Zamawiającego, w terminach określonych w Umowie. 

5. Przekazywana dokumentacja projektowa wykonawcza będzie zaopatrzona w pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z Umową, mającymi zastosowanie 

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisami prawa oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz gotowa do odbioru. Do przekazywanej dokumentacji Wykonawca dołączy uzgodnienia  

z Eksploatatorem oczyszczalni, dotyczące projektu. Dokumentacja projektowa podlega przyjęciu 

i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Weryfikacja dokumentacji pod względem jej zgodności  

z warunkami Umowy będzie natomiast dokonywana na warunkach określonych w ust. 8 i dalszych 

niniejszego paragrafu. 

6. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej będzie 

podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy. 

7. Przekazana dokumentacja projektowa podlegać będzie weryfikacji przez Zamawiającego w ciągu 

14 dni roboczych od dnia jej przekazania. Dla weryfikacji dokumentacji Zamawiający może 

korzystać z konsultantów zewnętrznych, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku 

stwierdzenia wad lub usterek w przedłożonej dokumentacji projektowej bieg wskazanego powyżej 

terminu jej weryfikacji liczy się na nowo od momentu przedłożenia przez Wykonawcę poprawionej 

dokumentacji projektowej. Okres weryfikacji i akceptowania dokumentacji projektowej zgodnie 

z powyższymi ustaleniami nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego oddelegować na naradę 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego projektanta odpowiedzialnego za sporządzenie 

dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot weryfikacji przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o stwierdzonych 

nieprawidłowościach przekaże (protokołem zdawczo-odbiorczym) poprawioną, zgodnie  

z uwagami Zamawiającego, dokumentację z wyszczególnieniem sposobu usunięcia tychże 

nieprawidłowości. 

9. W odniesieniu do poprawionej przez Wykonawcę, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, 

dokumentacji projektowej, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 8 i 9. 

10. Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i zaakceptowanie przez Zamawiającego oznaczonej 

do przygotowania dokumentacji projektowej będzie sporządzony po weryfikacji, przeprowadzonej 

na zasadach określonych powyżej, podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy.  

11. W przypadku opracowania przez Wykonawcę wadliwej dokumentacji projektowej 

Zamawiającemu przysługuje odpowiednio prawo: 

1) żądania bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym Wykonawcy 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, albo 

2) zlecenia usunięcia wad, usterek lub niedoróbek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

albo 

3) odstąpienia od Umowy, jeżeli stwierdzone wady lub usterki uniemożliwiają zgodną 

z warunkami Umowy realizację Przedmiotu Umowy na podstawie wykonanej dokumentacji 

projektowej. 
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12. Zamawiający zastrzega, że przyjęcie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za jej sporządzenie w sposób zgodny z warunkami Umowy 

i ustawą Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.  

13. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa 

ma wady lub usterki polegające na niezgodności z Umową, a w szczególności, gdy dokumentacja 

projektowa: 

1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie albo 

wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego; 

3) nie nadaje się do założonego przez Zamawiającego celu Umowy. 

14. Wykonawca winien przechowywać na placu budowy kopię harmonogramu sporządzonego  

w formie ukazującej faktyczny postęp wszystkich elementów realizacji zadania  

w odniesieniu do terminów wskazanych w harmonogramie.  

15. Niedotrzymanie terminów wykonania określonych umową spowoduje naliczanie kar umownych. 

Kary umowne będą naliczane zgodnie z terminami ich realizacji oznaczonymi w ust. 1.  

16. Wykonawca zapewnia, że terminy określone harmonogramem uwzględniają wykonanie wszelkich 

prac koniecznych do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

17. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Oczyszczalni Ścieków Panewniki, 

ul. Panewnicka 330c, 40-773 Katowice.  

18. Przedmiot umowy uważa się za wykonany z dniem podpisania protokołu odbioru podpisanego 

przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

wynoszące: …………………… PLN netto (słownie PLN: 

…………………………………………………….), do którego zostanie doliczony podatek VAT w 

wysokości 23% tj. w kwocie ………………PLN, co daje  …………………….PLN brutto 

(słownie PLN : ……………………………………………).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnym 

jednorazowo po zrealizowaniu wszystkich elementów umowy i obejmuje wszystkie koszty 

Wykonawcy związane z jej realizacją.  

3. Strony ustaliły, że zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej po podpisanym 

protokole odbioru, stanowiącym jednocześnie załącznik do faktury.   

4. Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca przedstawi dowód 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym udział w realizacji zamówienia, 

którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, stanowiący 

załącznik do faktury.  

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 4, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrany 

przedmiot umowy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców wraz 

z fakturą przedkłada oświadczenie, że realizował przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału 

podwykonawców.  

7. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury w terminie 30 dni od dnia wystawienia 

protokołu odbioru. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

8. Płatności będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy wykonawcy nr ………………………...  

 

  § 4 

 

1. Przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców. 
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2. Wykonawca lub podwykonawca chcący powierzyć część prac w ramach realizacji przedmiotu 

Umowy odpowiednio podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, obowiązani są stosować 

się do postanowień niniejszego paragrafu. Niewypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

obowiązków w nim określonych stanowi podstawę do natychmiastowego żądania przez 

Zamawiającego usunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z realizacji Umowy, 

a w przypadku podwykonawców realizujących roboty budowlane, do ich usunięcia z terenu 

budowy.  

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, 

dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub 

uchybienia Wykonawcy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo lub dokonać jej zmiany, jest zobowiązany, w trakcie realizacji 

przedmiotowego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy 

lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy lub projektem jej zmiany. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, musi spełniać w szczególności następujące wymagania: 

1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu; 

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie zleconego zakresu, który 

stanowi część zamówienia określoną Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania Zamawiającemu zakresu prac powierzonego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w odniesieniu do zaakceptowanego 

harmonogramu; 

3) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 

w opisie przedmiotu zamówienia; 

4) Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

5) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę); 

6) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może potrącać przysługujących mu 

od Zamawiającego wierzytelności; 

7) Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

związanych z umową o podwykonawstwo bez jego uprzedniej pisemnej zgody; 

8) Zamawiający nie dopuszcza potrącania z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy kaucji na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

o podwykonawstwo. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu jej zmiany,  jeżeli projekt tej umowy 

lub projekt jej zmiany:  

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym 

dotyczących: 

a) sytuacji, gdy zaproponowany podwykonawca pozostaje z Zamawiającym w sporze 

sądowym lub pozasądowym, 

b) niezgodności zakresu prac objętych projektem umowy z Umową lub z innymi 

postanowieniami Umowy. 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconego zakresu. 
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7. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, projekt umowy o podwykonawstwo uważa się 

za zaakceptowany przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopią umowy Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca przedkłada dokument potwierdzający, że osoby zawierające umowę 

w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 

reprezentacji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich należności na rzecz swoich 

podwykonawców zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umów wiążących Wykonawcę  

z podwykonawcami.  

10. W przypadku braku płatności należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz przedstawi dokumenty, z których wynika 

uzasadniające wstrzymanie lub odmowę zapłaty. Każdy stwierdzony przez Zamawiającego 

przypadek nieuzasadnionego niedokonania przez Wykonawcę płatności na rzecz podwykonawcy 

będzie traktowany jako naruszenie obowiązków umownych przez Wykonawcę. 

11. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wystąpi do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje 

płatności za wykonane prace wówczas Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o zajęcie 

stanowiska, w tym zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej dotyczących zgłoszonego żądania, 

wyznaczając Wykonawcy ku temu termin nie krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

dotyczy wyłącznie wynagrodzenia wymagalnego przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

14. Bezpośrednia zapłata dokonana przez Zamawiającego obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji gwarancyjnej i kwoty wynagrodzenia zatrzymanej na poczet 

Zabezpieczenia Wykonania, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 5 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego  

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia robót. Zgłoszenie 

gotowości nie może nastąpić wcześniej, niż przed uzyskaniem ostatecznego zatwierdzenia 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca będzie utrzymywał czystość na placu budowy oraz terenie do niego przyległym 

na własny koszt. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za plac budowy z chwilą jego przejęcia. 

4. Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku 

z wykonywaniem przez niego Umowy za uszkodzenia w szczególności: budynków, budowli, 

drzew, krzewów, dróg, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych  

i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego lub jego 

podwykonawcę(ów) (dalszych podwykonawców) przy realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca 
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będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt oraz w razie 

konieczności wykonania wszelkich dalszych robót naprawczych zleconych przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w związku z wszystkimi 

odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami 

prawnymi), powstałymi w wyniku działań, o których mowa w ustępie powyższym. 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt, dokona inwentaryzacji 

fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń lub obiektów 

budowlanych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu  

w wyniku prowadzenia robót budowlanych.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na plac budowy. 

Osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego oraz 

wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na placu budowy oraz terenie 

przyległym do niego, a także za ochronę i zabezpieczenie mienia znajdującego się na placu 

budowy, a także mienia osób trzecich przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem 

powstałym na skutek wykonania robót. 

9. Zamawiający będzie miał prawo do kontrolowania porządku na placu budowy w każdym okresie 

realizacji zamówienia, dokonując odpowiednich wpisów do wewnętrznego dziennika budowy,  

w razie nieutrzymywania porządku na placu budowy. W przypadku, gdyby Wykonawca nie 

stosował się do wymogu utrzymania należytego porządku na placu budowy, po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy na piśmie do uprzątnięcia placu budowy w terminie oznaczonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może zlecić prace porządkowe niezależnemu podmiotowi, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

10. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, Wykonawca uprzątnie, zabezpieczy lub usunie 

z placu budowy, zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem oczyszczalni – KW SA oraz 

Zamawiającym w szczególności sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady, inne 

materiały np. z renowacji powierzchni żelbetowych. Wykonawca pozostawi plac budowy  

w czystym i bezpiecznym stanie. W przypadku, gdyby Wykonawca nie zastosował się do 

powyższych wymagań, Zamawiający może zlecić prace porządkowe niezależnemu podmiotowi, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Wykonawca na placu budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku jego 

działalności. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem, w tym 

w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

12. Powstały w wyniku demontażu elementów wyposażenia technologicznego i innych złom 

Wykonawca usunie z terenu oczyszczalni a uzyskaną kwotę za jego sprzedaż zwróci 

Zamawiającemu. 

 

§ 6  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z ofertą, Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wzorów dokumentów udostępnionych przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o stanie realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym do bezzwłocznego, nie później niż w terminie 4 dni od daty wezwania, 

przedstawiania wszelkich objętych wezwaniem dokumentów lub informacji. 

5. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz Eksploatatorem oczyszczalni niezbędne przełączenia 

technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na placu 

budowy.  

6. Działania powodujące przestój istniejących urządzeń i ciągów technologicznych, nie będą 

rozpoczynane bez uzgodnienia z ich eksploatatorem. Wykonawca poinformuje Zamawiającego 

w formie pisemnej, nie później niż 5 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu działań.  
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7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży szczegóły organizacji i metod przyjętych 

do realizacji robót.  

8. Wykonawca poinformuje Eksploatatora oczyszczalni o planowanej dacie rozpoczęcia robót, 

w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

9. Wykonawca, przy wykonywaniu robót budowlanych, zobowiązany jest do stosowania wyrobów 

budowlanych, odpowiadających: 

a) wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 – ustawy Prawo Budowlane, 

b) wymogom ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2014r., poz. 883 z późn. zm.), 

c) wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. Wykonawca, przed zastosowaniem wyrobów budowlanych przy wykonywaniu robót 

budowlanych, uzyska akceptację Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych wyrobów 

budowlanych, po przedstawieniu: wniosku materiałowego wraz z dokumentami, 

tj. w szczególności: świadectwem zgodności z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi lub 

europejskimi aprobatami technicznymi. 

11. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób, jakiekolwiek materiały czy 

wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z niniejszą umową, 

to Zamawiający będzie mógł takie materiały lub wykonawstwo odrzucić powiadamiając o tym 

Wykonawcę. Wykonawca wówczas bezzwłocznie usunie wadę i zapewni, że odrzucona pozycja 

będzie odpowiadać wymaganiom niniejszej umowy oraz usunie z terenu budowy wadliwy materiał. 

12. Wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty wykonania badań, inspekcji, pomiarów oraz 

prób, o których mowa powyżej, w przypadku stwierdzenia na ich podstawie wadliwości materiałów 

lub wykonawstwa, obciążają Wykonawcę. 

13. W przypadku, gdy dla całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność 

realizacji robót dodatkowych nie objętych zakresem przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności ich wykonania 

i uprzedniego pisemnego przedstawienia zakresu, wartości i czasu ich wykonania. W/w informacja 

powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego, a w przypadku zmian dotyczących dokumentacji 

projektowej również przez projektanta.   

14. Przy realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

a) przestrzegania przepisów bhp, w tym zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z późn. zm.), przepisów p.poż. i 

ochrony środowiska, w tym zagospodarowania odpadów; 

b) bieżącego prowadzenia dokumentacji; 

c) prowadzenie prac zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 

2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 

2013 poz. 492), obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z załączoną „Instrukcją 

bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych” 

opracowaną przez służby Katowickich Wodociągów SA (IOBP). 

15. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w zwołanych przez Zamawiającego naradach, 

do uczestnictwa których wyznaczy umocowanego przedstawiciela. 

16. Wykonawca oświadcza, że posiada umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

przedsiębiorcy oraz ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego.  

17. Ubezpieczenie powinno obejmować szkody powstałe w związku z budową wyrządzone osobom 

trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz w mieniu Zamawiającego. 

18. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy udokumentowania zawarcia umowy 

ubezpieczenia. 

19. Brak ubezpieczenia może być przyczyną odstąpienia od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.  

20. Brak ubezpieczenia może być przyczyną nieprzekazania terenu budowy przez Zamawiającego. 

W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo przedłużenia czasu trwania 

umowy. 
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§ 7 

 

I. Odbiór robót 

1. Wykonane prace i roboty podlegać będą odbiorowi, zgodnie z warunkami Umowy. 

2. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu roboty do odbioru końcowego w czasie 

obowiązywania umowy, przedkładając stosowną dokumentację zawierającą: 

a) protokoły odbiorów technicznych; 

b) oświadczenie Kierownika Robót o wykonaniu robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; 

c) projekt wykonawczy wraz z naniesionymi zmianami; 

d) wewnętrzny dziennik budowy; 

e) atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, w tym w szczególności zabudowanych 

materiałów; 

f) dokumentację fotograficzną z realizacji zamówienia, 

g) wkład do zapisu OT; 

h) inne dokumenty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o dacie i miejscu czynności odbiorowych podwykonawcę, 

który realizował objęte danym odbiorem prace. Tożsame zobowiązanie winno dotyczyć dalszych 

podwykonawców.  

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, Wykonawca usunie wady w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru prac lub robót zostaną stwierdzone wady lub usterki,  Zamawiający 

może: 

1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wskazując jednocześnie termin usunięcia wad i datę 

kolejnego odbioru; 

2) dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad; 

3) odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

6. Zamawiający powoła komisję odbiorową i rozpocznie czynności związane z końcowym odbiorem 

przedmiotu umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót oraz po zweryfikowaniu kompletności dokumentacji powykonawczej.  

 

II. Przeglądy w okresie rękojmi 

1. Zamawiający wyznacza coroczny przegląd gwarancyjny i końcowy przegląd gwarancyjny robót 

przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

2. Zamawiający przystąpi do czynności związanych z końcowym przeglądem gwarancyjnym 

przedmiotu umowy, tj. dokonywanym przed upływem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, 

w terminie 14 dni przed zakończeniem okresu gwarancji. 

 

§ 8 

 

1. Funkcję Kierownika Robót ze strony Wykonawcy pełni: ………………… 

2. Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: ……………….. 

3. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do: 

a) podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą umową, 

b) zmian postanowień zawartej umowy, 

c) składania oświadczeń w imieniu Zamawiającego wykraczających poza zakres jego 

obowiązków. 

4. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli zajdzie 

konieczność wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia 

a wydający polecenie powinien wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji najpóźniej w ciągu 

3 dni roboczych 

5. Inspektor Nadzoru w czasie trwania robót jest zobowiązany do działań wynikających z przepisów 

prawa, a w szczególności: 

a) kontrolowania zgodności prowadzenia robót z umową i dokumentami budowy, 

b) kontrolowania jakości robót i zastosowanych materiałów, 

c) kontroli  terminowości wykonania robót zgodnie z harmonogramem,  
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d) kontrolowania przestrzegania Prawa budowlanego i odpowiedniego prowadzenia dokumentów 

budowy, 

e) opiniowania wszelkich wniosków składanych do Zamawiającego przez Wykonawcę, 

f) uzgodnienia z Zamawiającym spraw wymagających jego akceptacji oraz bieżącego składania 

informacji o realizacji umowy. 

3. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu uprawnień 

Inspektora Nadzoru. 

 

§ 9 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W związku z art. 50 Regulaminu Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień 

Umowy w stosunku do treści oferty, w następujących okolicznościach: 

3.1.  Zmiany ogólne ze względu na:  

1) zmianę adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 

2) zmianę osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, wskazanych w umowie, 

3) zmianę w kolejności i terminach wykonywania robót ustalonych w harmonogramie,  

4) zmianę będącą skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

5) zmianę numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 6.  

3.2. Zmiana terminu wykonania umowy jest możliwa, gdy nie można ukończyć robót w terminie, 

w szczególności ze względu na: 

1) działania sił natury, w tym klęski żywiołowe; 

2) zwłoka w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego;  

3) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, z powodów niezależnych 

od Wykonawcy;  

4) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, jeżeli okoliczności te będą miały 

wpływ na pierwotny termin wykonania umowy; 

5) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, o ile zmiana ta będzie mogła mieć wpływ 

na pierwotny termin wykonania umowy;  

6) roboty dodatkowe o ile ich wykonanie będzie mogło mieć wpływ na pierwotny termin 

wykonania umowy;  

7) wystąpienie istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do wykonania 

przedmiotu zamówienia o ile będzie to mogło mieć wpływ na pierwotny termin wykonania 

umowy;   

8) konieczność wykonania robót spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych, których 

doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć związanego 

z tym opóźnienia; 

9) potrzeba wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania 

umowy lecz koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, w szczególności, bez których 

nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry funkcjonalne i użytkowe przedmiotu umowy; 

3.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych ust. 3.2. Umowy, termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, jednak nie dłuższy niż o okres trwania tych 

okoliczności.  

3.4. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, 

dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, sukcesji z mocy 

prawa. 

3.5  Możliwa jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu  na: 

1) zmiany technologiczne,  

2) rezygnację z wykonania części przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia;  



 
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy  

nr ref.: KIWK/TOt/37/I/2020/POMPOWNIA RECYRKULATU_OŚ PANEWNIKI 

3) wykonanie robót dodatkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi przepisami. 

3.6. Możliwa jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności ze względu na:  

1) rezygnację z wykonania części robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji stanowiącej 

opis przedmiotu zamówienia, 

2) wykonanie robót dodatkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi przepisami wykonania; 

3) potrzebę wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania 

umowy lecz koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, w szczególności, bez których 

nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry funkcjonalne i użytkowe przedmiotu umowy. 

3.7. Inne zmiany, w szczególności ze względu na:  

1) powierzenie do wykonania części przedmiotowego zamówienia  podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca w ofercie zadeklarował wykonanie zamówienia własnymi 

siłami; 

2) zmianę zakresu części zamówienia powierzonego do wykonania  podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 

3) rezygnacja z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 Regulaminu, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 ust. 1 Regulaminu; 

4) zmianę osoby występującej po stronie Wykonawcy, wskazanej w ofercie i wymaganej na etapie 

postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 ust. 1 Regulaminu; 

5) wystąpienie istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

3.8. Zmiana, o której mowa w ust. 3.7. pkt. 2), wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

po uprzednio złożonym kompletnym, pisemnym wniosku przez Wykonawcę oraz wypełnieniu 

wymagań określonych Umową. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

3.9. Zmiana, o której mowa w ust. 3.7. pkt. 3), wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

po uprzednio złożonym kompletnym, pisemnym wniosku przez Wykonawcę oraz wypełnieniu 

wymagań określonych Umową. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

3.10. Zmiana, o której mowa w ust. 3.7. pkt. 4) może być dokonana jeżeli Wykonawca wykaże, 

że proponowany odpowiednio inny podwykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których 

mowa w art. 11 ust. 1 Regulaminu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Zmiana ta wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego po uprzednio złożonym kompletnym, pisemnym wniosku przez Wykonawcę  

i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

3.11. Zmiana, o której mowa w ust. 3.7. pkt. 5) może być dokonana jeżeli Wykonawca wykaże, 

że proponowana osoba spełnia warunek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Regulaminu, w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

Zmiana ta wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego po uprzednio złożonym kompletnym, 

pisemnym wniosku przez Wykonawcę i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

Obowiązek zawarcia aneksu do umowy dotyczy jedynie osoby Kierownika Robót wskazanej  

w § 15 Umowy. 

3.12. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody.   

4. Sposób wyceny roboty „pierwotnej” i „dodatkowej”:  

Wyliczeń cen roboty „pierwotnej”, „dodatkowej”, należy dokonać w oparciu o następujące 

założenia: 

a) wartość robót należy wyliczyć w oparciu o następujące założenia: 

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych 

przez wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, 

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyższe 
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zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 

(jako średnie) za okres ich wbudowania, 

b) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach zastosowane 

zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna 

wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy  ujawnionych w toku  realizacji 

przedmiotu umowy Wykonawca pisemnym wnioskiem wraz z podaniem uzasadnienia zgłasza 

konieczność wprowadzenia zmian do Zamawiającego. 

2) W terminie do 21 roboczych po otrzymaniu kompletu dokumentów uzasadniających zmianę  

oraz innych informacji o które zwróci się Zamawiający  w toku prowadzonego postępowania 

wyjaśniającego do Wykonawcy Zamawiający winien odpowiedzieć zatwierdzając lub 

odrzucając propozycję Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.  

3) Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę informacji i dokumentów koniecznych 

do uzasadnienia ewentualnej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony 

wyłącznie do zapłaty za wykonanie robót w zakresie, którym dotyczy złożona przez niego 

oferta. 

4) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 

szczegółowo opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, 

protokół konieczności, protokół negocjacji, itp.). Protokół konieczności i protokół negocjacji 

wymaga zatwierdzenia przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

5) W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 1 i ust. 2 może dojść do podpisania przez 

strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. 

6) Zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie 

Strony, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt. 3.8 - 3.11. 

7) Jedynym organem, po stronie Zamawiającego, uprawnionym do zmian postanowień zawartej 

umowy jest Zarząd Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót 

będących przedmiotem Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym okres 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 24 miesiące. 

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości 

robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych (materiałów i elementów wyposażenia), 

zgodnie ze wzorem Dokumentu udzielenia gwarancji jakości stanowiącym Załącznik Nr ….. do 

Umowy i przekaże wystawiony dokument Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą końcową. 

Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. W przypadku nie 

wydania karty gwarancyjnej we wskazanym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zatrzymania płatności faktury końcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej, zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w niniejszej Umowie oraz w Dokumencie udzielenia gwarancji jakości. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie o którym mowa w § 3 

Umowy obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków 

wynikających z udzielonych gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również 

do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg 

od następnego dnia po odbiorze końcowym. 
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7. Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………… lat, który rozpoczyna się od następnego 

dnia po odbiorze końcowym. 

8. Jeżeli okres gwarancji na materiały lub elementy wyposażenia zastosowane do wykonania robót, 

udzielonej Wykonawcy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub elementów 

wyposażenia będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, 

przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez 

wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka 

gwarancja została udzielona podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca uzyska 

prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego. Wszelkie koszty 

z tym związane pokrywa Wykonawca. 

9. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 

skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

10. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym 

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę 

na inne miejsce.  

11. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

12. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub usterek 

w terminie (w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub 

w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, Zamawiający będzie 

uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub 

do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z Zabezpieczenia 

Wykonania lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty 

usunięcia wad lub usterek przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części  

w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

13. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakości okres gwarancji ulega przedłużeniu 

o czas, który upłynął od czasu zgłoszenia usterki do momentu jej usunięcia. 

14. Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, 

a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego. 

15. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi wykonywać może Eksploatator 

oczyszczalni. Wykonawca obowiązany jest do przyjmowania i realizacji wszelkich zgłaszanych 

przez ten podmiot reklamacji, tak jakby zgłoszenia dokonywał Zamawiający. 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

a) porzuca roboty, lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar nierealizowania swoich 

zobowiązań według Umowy; 

b) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy i pomimo 

dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie przystąpił do niej w tym terminie; 

c) bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie 

go realizował pomimo wezwania Zamawiającego; 

d) ze względu na okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z Umową pozostaje 

w opóźnieniu w zrealizowaniu prac w terminie w stosunku do pierwotnego terminu Umowy 

zgodnie z harmonogramem; 

e) podzleca całość lub część przedmiotu Umowy lub dokonuje cesji Umowy, bez pisemnej 

zgody Zamawiającego; 

f) nie wykonuje lub wykonuje wadliwie przedmiot Umowy, i nie usunie naruszenia w terminie 

7 dni od dnia wezwania lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe – nie 

przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania bezzasadnie od niego odstąpi lub 

nie ukończy w odpowiednim terminie; 

g) opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji umowy lub wyodrębnionej jej części 

(Etapu) i jest prawdopodobne, że nie zdoła go ukończyć w umówionym terminie. 
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Zamawiający może bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu  odstąpić 

od Umowy przed upływem terminu jej wykonania; 

h) rażąco narusza przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej, 

ochronie środowiska, czy ustawy o odpadach;  

i) okaże się niewypłacalny, złożony zostanie przeciwko niemu wniosek o ogłoszenie upadłości 

lub wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub w stosunku do Wykonawcy 

zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne; 

j) proponuje osobie będącej pracownikiem Zamawiającego zatrudnienie lub korzyść 

majątkową za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od podjęcia działania związanego 

z przedmiotem Umowy; 

k) nie posiada umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy oraz 

ubezpieczeń wymaganych przez Zamawiającego 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy, w następujących 

okolicznościach: 

a) Zamawiający będzie zmuszony do wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub do dokonania bezpośrednich zapłat 

na łączną sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §9 Umowy; 

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach; 

c) w przypadku zaistnienia siły wyższej. 

3. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z wyżej wskazanych przyczyn uprawniających 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonania prawa do 

odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o przyczynie. 

4. Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, nie umniejszy innych praw 

Zamawiającego według Umowy lub z innego tytułu, w tym uprawnienia do naliczenia kar 

umownych. 

5. Od momentu skutecznego odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania 

z Zamawiającym w zakresie czynności inwentaryzacji, w tym przekazując wszelką dokumentację 

niezbędną do ustalenia wartości prac oraz ich rozliczenia.  

Ponadto Wykonawca po odstąpieniu na etapie robót budowlanych: 

a) wstrzyma roboty, z wyjątkiem tych, których jedynym celem będzie zabezpieczenie 

wykonanych wcześniej robót lub niezbędnych do pozostawienia placu budowy w stanie 

uporządkowanym i zabezpieczonym; 

b) zabezpieczy przerwane roboty, stosownie do żądań Zamawiającego; 

c) zabezpieczy niezabudowany materiał, który samodzielnie zagospodaruje. 

6. Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne 

osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek dóbr, dokumentów Wykonawcy 

i innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 

7. Po wejściu w życie odstąpienia, Zamawiający może: 

a) wstrzymać dalsze płatności na rzecz Wykonawcy, do momentu ustalenia  wzajemnych 

wierzytelności Stron, lub 

b) odzyskać od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiającego i ściągnąć należne 

mu odszkodowania, w tym naliczone kary umowne; w takim wypadku w zależności od salda 

powstałego w wyniku naliczenia powyższych należności, odpowiednia suma zostanie 

wypłacona Wykonawcy albo Zamawiającemu. 

8. Dopuszcza się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia Stron. 

 

§ 12 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% 

wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1;  
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b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku niedochowania terminu, o którym mowa 

§ 2 ust. 1 – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

c) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi – 

w wysokości 50,00zł za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego pisemnie 

przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

d) za zwłokę lub opóźnienie w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 6 ust. 6 – 

w wysokości 250,00zł za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu określonego   

w § 6 ust.6; 

e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości 1 000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek,  

f) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości 50,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, 

g) nieprzedłożenia Zamawiającemu, w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 4, poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian – w wysokości 

50,00 zł, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki,  

h) nieprzedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmian – w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie z winy umyślnej Zamawiającego, 

w wysokości 20 % wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.  

3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć ceny brutto wskazanej w § 3 

ust. 1.   

4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody, wraz z odsetkami. 

 

§ 13  

 

1. W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego  danych osobowych Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) 

Zamawiający przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Katowickiej 

Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.  

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach przy 

ul Wandy 6. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Wykonawca 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@kiwk.katowice.pl, 

b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3) Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę 

odbywa się w związku z realizacją zadania inwestycyjnego które objęte jest niniejszą umową  

a przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w celu realizacji Umowy  

o dofinansowanie POIS.0203.00-00-0182/16-00 w szczególności w celu potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu ewaluacji, kontroli, audytu  

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
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4) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa. 

5) Dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane 

jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 

wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w 

celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony przepisami prawa; 

6) Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę 

osoba  ma prawo do żądania od administratora: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) usunięcia swoich danych osobowych; 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

e) przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto Wykonawca lub wskazana przez 

Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę. 

7) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody 

indywidualnej, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze ma prawo nie 

wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania. 

8) Gdy Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez 

Wykonawcę osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być 

wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania 

umowy, do których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y.  

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, 

lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może 

skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie 

istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób 

nie będzie możliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie 

warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych 

osób, nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy. 

10) Administrator informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez 

Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

2. W związku z realizacją umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane 

w związku z realizacją umowy.  

2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

3. Wykonawca w szczególności oświadcza, że: 

1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 

2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające  

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających 

zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 
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3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały 

przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie 

danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą. 

 

§ 14 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość 

szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze mediacji, 

a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§ 15 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

WYKONAWCA: 

 

 

 

  


