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W związku z konieczność dokonania zmian zapisów wzoru umowy stanowiącego załącznik 

nr 9 do SIWZ w postępowaniu pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla 

zadania pn.: „Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od 

skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem 

odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława Bartoszewskiego – Etap I” 

modyfikacji ulegają następujące zapisy ww. załącznika: 

 

I. W § 1 ust. 1 a) Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ postanowienie  

w brzmieniu: 

 

„dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych i uzyskania 

zgłoszenia robót wraz z uzyskaniem zgłoszenia oraz sprawowania nadzoru autorskiego, 

o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)”. 

 

zastępuje się następującym brzmieniem: 

 

„dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych i uzyskania 

zgłoszenia robót wraz z uzyskaniem zgłoszenia oraz sprawowania nadzoru autorskiego, 

o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami); 

 

II. W § 3 ust. 7 Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ postanowienie  

w brzmieniu: 

„ 7. Wszelkie wyjaśnienia, opinie, uzupełnienia wymagane przez jednostki 

uzgadniające dokumentację projektową Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 14 ust. 1 lit a) umowy.” 

 

zastępuje się następującym brzmieniem: 

 

„ 7. Wszelkie wyjaśnienia, opinie, uzupełnienia wymagane przez jednostki 

uzgadniające dokumentację projektową Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 13 ust. 1 lit a) umowy.” 

 

 

III. W § 4 ust. 8 Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ postanowienie  

w brzmieniu: 

 

„W razie stwierdzenia wad lub braków dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem 

umowy w trakcie wykonywania umowy lub w czasie odbioru dokumentacji lub jej 

części - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad lub braków  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie, nie krótszym niż 7 dni 

roboczych. Po tym terminie Zamawiający będzie naliczał kary umowne, zgodnie  

z postanowieniami § 24 ust. 1 pkt. 2 umowy. Zamawiający będzie uprawniony do 

odmowy odbioru dokumentacji, jeśli dokumentacja będzie niekompletna lub będzie 

zawierała wady istotne, w tym uniemożliwiające realizację na jej podstawie robót 

budowlanych.” 

 

zastępuje się następującym brzmieniem: 

 

„W razie stwierdzenia wad lub braków dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem 

umowy w trakcie wykonywania umowy lub w czasie odbioru dokumentacji lub jej 
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części - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad lub braków w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie, nie krótszym niż 7 dni 

roboczych. Po tym terminie Zamawiający będzie naliczał kary umowne, zgodnie  

z postanowieniami § 23 ust. 1 pkt. 2 umowy. Zamawiający będzie uprawniony do 

odmowy odbioru dokumentacji, jeśli dokumentacja będzie niekompletna lub będzie 

zawierała wady istotne, w tym uniemożliwiające realizację na jej podstawie robót 

budowlanych.” 

 

 

IV. W § 5 ust. 1 Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ postanowienie  

w brzmieniu: 

 

1.  „W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej objętej 

Przedmiotem umowy oraz dokumentacji powykonawczej (zwanej dalej również 

dokumentacją) - z chwilą jej przekazania Zamawiającemu - na wszystkich polach 

eksploatacji, a w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

 

zastępuje się następującym brzmieniem: 

 

1. „W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 lit a umowy Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

projektowej objętej Przedmiotem umowy oraz dokumentacji powykonawczej 

(zwanej dalej również dokumentacją) - z chwilą jej przekazania Zamawiającemu - 

na wszystkich polach eksploatacji, a w tym w szczególności na następujących 

polach eksploatacji: 

 

V. W § 7 ust. 3 Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ postanowienie  

w brzmieniu: 

 

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dostarczone na teren placu 

budowy materiały i urządzenia. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren 

budowy w terminie do 7 dni, licząc od dnia sprawdzenia przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, o której mowa w § 4 umowy.” 

 

zastępuje się następującym brzmieniem: 

 

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dostarczone na teren placu 

budowy materiały i urządzenia. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren 

budowy w terminie do 7 dni, licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, o której mowa w § 4 umowy jako należycie wykonanej.” 

 

VI. W § 9 ust. 1 pkt 4) Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ 

postanowienie w brzmieniu: 

„dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 16 niniejszej 

umowy,” 

 

zastępuje się następującym brzmieniem: 

 

„dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 15 niniejszej 

umowy,” 
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VII. W § 14 ust. 1 Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ postanowienie  

w brzmieniu: 

„Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu 

dokumentacji projektowej i wszystkich obowiązków Wykonawcy związanych z tą 

dokumentacją będzie płatne na podstawie faktury VAT, którą Wykonawca będzie 

uprawniony wystawić po przyjęciu zgłoszenia stosownie do obowiązujących przepisów 

oraz podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, o którym stanowi § 4 

ust. 8 umowy.” 

 

zastępuje się następującym brzmieniem: 

 

„Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu 

dokumentacji projektowej i wszystkich obowiązków Wykonawcy związanych z tą 

dokumentacją będzie płatne na podstawie faktury VAT, którą Wykonawca będzie 

uprawniony wystawić po przyjęciu zgłoszenia stosownie do obowiązujących przepisów 

oraz podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, o którym stanowi § 4 

ust. 7 umowy.” 

 

VIII. W § 15 ust. 2 Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ postanowienie  

w brzmieniu: 

 

„Strony dopuszczają odbiory częściowe elementów robót, stanowiących odrębną całość. 

Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu dokonując wpisu do dziennika budowy, 

a Zamawiający dokonuje odbioru niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie nie 

przekraczającym 4 dni), tak aby nie powodować przerw w wykonywaniu robót będących 

przedmiotem umowy, również dokonując wpisu do dziennika budowy, przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży 

przedstawicielowi  Zamawiającego niezbędne dokumenty, a w szczególności: 

1) świadectwa jakości, 

2) certyfikaty, 

3) świadectwa wykonanych prób lub badań, 

4) atesty dotyczące odbierania elementu robót, 

5) karty przekazania odpadu, 

6) oświadczenie o niekorzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawców 

lub oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców), że ich roszczenia 

finansowe z tytułu wykonania robót w danej części zadania zostały zaspokojone. 

W oświadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie 

umowy, a także faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych 

robót, usług lub dostaw.  

Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo” potwierdzonego przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykaz ten powinien być sporządzony 

na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym. Odbiór częściowy (robót częściowo wykonanych) służy jedynie 

umożliwieniu Zamawiającemu dokonywania Wykonawcy zapłaty za częściowo 

wykonane roboty, nie częściej niż raz na 2 tygodnie. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonywania dokumentacji fotograficznej ww. robót w okresach miesięcznych 

i przekazywania dokumentacji na nośniku CD do Zamawiającego.” 

 

zastępuje się następującym brzmieniem: 
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„Strony dopuszczają odbiory częściowe elementów robót, stanowiących odrębną całość. 

Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu dokonując wpisu do dziennika budowy, 

a Zamawiający dokonuje odbioru niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie nie 

przekraczającym 4 dni), tak aby nie powodować przerw w wykonywaniu robót będących 

przedmiotem umowy, również dokonując wpisu do dziennika budowy, przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży 

przedstawicielowi  Zamawiającego niezbędne dokumenty, a w szczególności: 

1) świadectwa jakości, 

2) certyfikaty, 

3) świadectwa wykonanych prób lub badań, 

4) atesty dotyczące odbierania elementu robót, 

5) karty przekazania odpadu, 

6) oświadczenie o niekorzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawców 

lub oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców), że ich roszczenia 

finansowe z tytułu wykonania robót w danej części zadania zostały zaspokojone. 

W oświadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie 

umowy, a także faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych 

robót, usług lub dostaw.  

Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo” potwierdzonego przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykaz ten powinien być sporządzony 

na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym. Odbiór częściowy (robót częściowo wykonanych) służy jedynie 

umożliwieniu Zamawiającemu dokonywania Wykonawcy zapłaty za częściowo 

wykonane roboty na zasadach określonych w § 14 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonywania dokumentacji fotograficznej ww. robót w okresach miesięcznych 

i przekazywania dokumentacji na nośniku CD do Zamawiającego.” 

 

IX. W § 20 pkt 1) Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ postanowienie  

w brzmieniu: 

 

„w przypadku niestwierdzenia wad lub braków Przedmiotu umowy – upływ terminu, 

o którym mowa w § 17 ust. 2 umowy” 

 

zastępuje się następującym brzmieniem: 

 

„w przypadku niestwierdzenia wad lub braków Przedmiotu umowy – upływ terminu, 

o którym mowa w § 16 ust. 2 umowy” 

 

 

X. W § 23 Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ ust. 1 zastępuje się 

następującym brzmieniem: 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) każdy dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 2 umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego 

w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

2) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym 

zgodnie z § 15 ust. 9 umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego 

w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

3) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości 

i rękojmi za wady w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 17 ust. 2 umowy 
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– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki,  

4) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji 

ubezpieczeniowej w stosunku do terminów wyznaczonych zgodnie z § 10 ust. 3 

umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy 

za każdy dzień zwłoki,  

5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowień § 10 umowy – 

w wysokości 

 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony 

dzień braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia, 

6) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 8 ust. 1 umowy - w wysokości 0,1 

% wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

7) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu skorygowanego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy - 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy,  

8) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 

% wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy, 

9) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego 

w §13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

10) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony 

przypadek,  

11) nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek. 

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek, 

13) wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 

teren budowy z naruszeniem postanowień § 12 ust. 10 umowy w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony 

przypadek, 

14) za naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów 

w zakresie prawa pracy, przepisów BHP i przepisów związanych z ochroną 

przeciwpożarową w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia; 

15) za naruszenie obowiązku wskazanego w § 25 ust. 1 umowy, w wysokości 5 % 

wartości niewniesionego w terminie lub nienależycie wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy za każdy przypadek. 

 

 

XI. W § 25 ust. 5 Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ postanowienie  

w brzmieniu: 

 

„W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci 

bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, o treści zaakceptowanej 

przez Zamawiającego, także co do formy, wartości i okresu ważności.” 
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zastępuje się następującym brzmieniem: 

 

„W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci 

bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez prawa badania 

zasadności żądania Zamawiającego (beneficjenta), o treści zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, także co do formy, wartości i okresu ważności.” 

 

XII. W § 25 ust. 13 Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ postanowienie  

w brzmieniu: 

 

„W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w § 26 ust. 4 umowy, pod warunkiem, że zmiana ta 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości.” 

 

zastępuje się następującym brzmieniem: 

 

„W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w § 25 ust. 4 umowy, pod warunkiem, że zmiana ta 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości.” 

 


