
 
1 
 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

znak sprawy: WOF-I.261.1.2015 

 

 

Istotne postanowienia umowy  

§1 

1. Niniejsza umowa została zawarta po wyłonieniu Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 
29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.). 

2. Przedmiotem umowy jest  realizacja  zadania: Wykonanie zabezpieczenia stropu Jaskini 
Szachownica I przed niekontrolowanym zawałem stropu w ramach Projektu LIFE+“Carrying 
out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within 
Natura 2000 / Wykonanie zabiegów  ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru 
Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica”,  zgodnie  z przedmiotem zamówienia 
określonym w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia) – przedstawionym  w ofercie 
z dnia …… , a stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

§2 

1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy, ustalona w postępowaniu  
o zamówienie publiczne, zgodnie z ofertą  wynosi brutto ……………..złotych, słownie: 
…………………..złotych. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega 
negocjacjom w trakcie  wykonywania umowy. 
2. Wykonawca zrealizuje zamówienie w  dwóch etapach:  

a) I etap od 1 maja 2015 r. do dnia 15 września 2015 r.:  Przygotowanie placu budowy, 
Wykonanie tymczasowej obudowy podporowej dla wszystkich pięciu sal, wykonanie czterech 
filarów podporowych, zabudowa kotwi iniekcyjnych od strony stropów sal jaskini dla Sali 
Przejściowej i Sali Puchacza, demontaż tymczasowej obudowy podporowej, prace 
pomocnicze. 

b) II  etap od 1 maja 2016 r. do dnia 15 września 2016 r. : Zabudowa kotwi iniekcyjnych od 
strony stropów sal jaskini dla Sali Wejściowej, Sali z Piargami i Sali Złomisk, wykonanie 
obudowy kotwowej dla wszystkich pięciu sal, wykonanie zabezpieczenia ociosów, demontaż 
tymczasowej obudowy podporowej, demontaż tymczasowej obudowy podporowej  
i likwidacja placu budowy, prace pomocnicze. 
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w dwóch częściach:  
a) I rata w wysokości 50  % kwoty określonej w § 2 ust. 1, po odbiorze I etapu, 
potwierdzonym protokołem końcowym odbioru I etapu; 
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b)  II rata w wysokości 50% kwoty określonej w § 2 ust. 1, po zakończeniu całości 
zamówienia, potwierdzonym protokołem końcowym odbioru II etapu. 
 4. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach projektu "Carrying out necessary conservation 
work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie 
zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 
Szachownica" LIFE12 NAT/PL/000012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 
5. Wynagrodzenie Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
treścią wystawionej przez niego faktury w terminie 30 dni od jej dostarczenia. 
6. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku będzie protokół odbioru  
podpisany przez Komisję wskazaną przez Zamawiającego. 
 

§3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem Umowy, 
zgodnie z ofertą z dnia ………... 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania wszystkich robót niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu 
umowy. 

3. Prace należy prowadzić zgodnie z Projektem Technicznym zabezpieczenia Jaskini 
Szachownica I przed niekontrolowanym zawałem stropu dla wariantu nr I, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. W ciągu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji 
Zamawiającemu harmonogram robót zawierający planowane miesięczne postępy 
robót oraz wykaz planowanych do zastosowania materiałów. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym 
etapie wykonania przedmiotu umowy, a także dokonywania z Zamawiającym 
uzgodnień i konsultacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania 
przedmiotu umowy oraz osiągnięcia celu realizacji przedmiotu umowy w tym 
uzgadniania wszelkich modyfikacji lub odstępstwa od prac opisanych w ww. 
projekcie. Wszelkie zamiany i modyfikacje wymagają pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie także do: 
1) transportu i magazynowania materiałów na potrzeby wykonania robót; 
2) zorganizowania placu budowy; 
3) usunięcia z terenu wykonywanych robót zbędnego materiału powstałego  
w wyniku wykonywanych prac; 
4) pozostawienia terenu wykonywanych robót w stanie jak przed rozpoczęciem 
działań (dotyczy to również terenów i dróg leśnych użytkowanych do celu 
wykonania przedmiotu zamówienia); 
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5) wstrzymania w całości lub w części prowadzonych robót w razie powstania 
stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego oraz wycofania pracowników  
w bezpieczne miejsce i podjęcia dostępnych środków w celu usunięcia 
niebezpieczeństwa, niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego  
o wystąpieniu wszelkich zagrożeń; 
6) powiadomienia, Zamawiającego o zaistniałym wypadku, podlegającym 
niezwłocznemu zgłoszeniu do Okręgowego Urzędu Górniczego oraz  
o zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego; 
7) ustanowienia Kierownika Robót oraz prowadzenia Książki Raportowej 
prowadzonych robót i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania 
wpisów i potwierdzeń; 
8) zgłaszania robót do odbioru; 
9) dostarczenia, zainstalowania i utrzymania tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających teren prowadzonych robót, w tym: ogrodzenie terenu 
budowy, oświetlenie, wygrodzenie prowadzenia robót, tablice ostrzegawcze  
i wszelkich innych środków niezbędnych do ochrony robót, ludzi i sprzętu; 
10) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot wraz z placem budowy 
oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji przedmiotu umowy; 
11) odtworzenia, na swój koszt, wszelkich szkód wyrządzonych w mieniu 
Zarządzającego terenem podczas prowadzonych prac;  
12) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych w trakcie 
realizacji robót wypadkach oraz stwierdzonych zagrożeniach; 
13) Wykonawca jest zobowiązany realizować prace na zgodnie z systemem 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opisanym w „Projekcie 
technicznym zabezpieczenia Jaskini Szachownica przed niekontrolowanym 
zawałem stropu”; 
14) zabezpieczenia i dokonania przeniesienia w podobne siedliska, 
znalezionych w obszarze prowadzenia robót wszelkich rannych gatunków 
zwierząt.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy na najwyższym 
profesjonalnym poziomie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, 
zasadami sztuki i zgodnie z interesami Zamawiającego. 

8. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości i problemów w trakcie 
realizacji Zamówienia, Wykonawca korzystać będzie ze wskazówek Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, iż przy wykonaniu umowy będzie korzystał z osób 
posiadających wiedzę i doświadczenia niezbędne do realizacji umowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany także do: 
1) wykonywania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami 
branżowymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy mającymi zastosowanie do 
wykonywanych robót, 
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2) zapewnienia we własnym zakresie szkolenia swoich pracowników w zakresie 
wykonywanych robót. Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do 
wykonywania prac winni posiadać przeszkolenie w zakresie BHP oraz zagrożeń 
występujących na tym stanowisku, sposobów ochrony przed nimi oraz w zakresie 
metod bezpiecznego wykonywania przedmiotowych prac. Instruktaż winien zostać 
przeprowadzony przez osoby kierujące pracownikami, posiadające przeszkolenie  
w zakresie metod prowadzenia instruktażu. Wykonawca jest zobowiązany we 
własnym zakresie zapewnić osoby kierujące pracownikami posiadające przeszkolenie 
w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność 
odszkodowawczą z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje. 

13. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Książce Raportowej, prowadzonym przez 

Wykonawcę, 
2) przeprowadzenie w ustalonym trybie odbiorów robót. 
3) dokonanie zapłaty za wykonaną usługę w ustalonym trybie i terminie. 

14. Zamawiający nie zapewnia dozoru sprzętu, materiałów oraz mienia Wykonawcy  
w miejscu prowadzenia robót. 

 
§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, spełniające wymagania norm technicznych 
oraz norm ochrony środowiska, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapewni i ponosi koszty związane z dostępem wody, sprężonego 
powietrza i energii elektrycznej oraz innych mediów niezbędnych do realizacji 
Zamówienia. 

§ 5 
 

1. Zamawiający wskaże Wykonawcy osoby upoważnione do wstępu na teren wykonywania 
prac. 

2. Zamawiający uzyska na potrzeby prowadzonych robót zgodę Zarządzającego terenem na 
ich wykonanie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu 

zamówienia w celu dokonania jego komisyjnego odbioru. 
4. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego z wcześniejszymi ustaleniami 
bądź innymi błędami lub wadami Zamawiający ma prawo zrezygnować  
z zamówienia i w konsekwencji nie odebrać przedmiotu zamówienia. Odbiór przedmiotu 
nastąpi po usunięciu wszelkich wad,  na koszt Wykonawcy, w terminie do 7 dni od wykrycia 
usterek i podpisania stosownego protokołu. Szczegółowy wykaz poprawek i uzupełnień 
zostanie ustalony w protokole. 
5. Odbiorów przedmiotu zamówienia dokona komisja wskazana przez Zamawiającego  



 
5 
 

6. W toku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy będą się odbywać:  
1) kontrole częściowe wykonywanych robót 
a) Zamawiający dokona kontroli częściowych wykonywanych robót dla zadań 
określonych w harmonogramie, o którym mowa w §3 punkcie 4; 
b) kontrole częściowe wykonywanych robót mają na celu protokolarne stwierdzenie 
stanu zaawansowania, jakości i terminowości wykonywanych prac, zgodnie ze 
sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem, o którym mowa w §3 punkcie 4; 
c) podstawą do przystąpienia przez Zamawiającego do procedury kontroli jest 
sporządzony przez Wykonawcę raport z wykonanych prac przedkładany 
Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty zakończenia poszczególnych zadań 
wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w §3 punkcie 4; 
Raporty będą zawierać opisy wykonanych prac, w oparciu o kosztorys zawarty  
w projekcie technicznym  oraz wskazywać ilości użytych materiałów; 
d) Zamawiający jest zobowiązany dokonać czynności kontroli wykonanych zadań  
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania raportu z wykonanego zadania; 
e) czynności częściowych kontroli wykonanych zadań dokonuje komisja wskazana 
przez Zamawiającego. 

 
2) odbiory: 

a) Zamawiający dokona dwóch odbiorów końcowych zadania: 
- po zakończeniu I etapu działań; 
- po zakończeniu II  etapu działań. 
b) odbiór końcowy wykonania przedmiotu umowy ma na celu stwierdzenie 
ilości, jakości i terminowości wykonywanych prac, co będzie zapisane  
w protokole zdawczo-odbiorczym. 
c) w celu wszczęcia czynności odbioru końcowego wykonania przedmiotu 
umowy, Wykonawca pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru 
potwierdzając zgłoszenie wpisem do dziennika budowy. Do zgłoszenia 
Wykonawca załącza:  
 - Książkę raportową prowadzonych robót, 

- pisemne oświadczenie, że prace będące przedmiotem odbioru są 
wykonane w pełnym zakresie, należycie i zgodnie z umową. 
Zgłoszenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 
d) czynności odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający 
zakończy w terminie do 15 dni od daty przyjęcia zgłoszenia  
o gotowości do odbioru. 
e) z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który zawiera 
wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru. Załącznikiem do protokołu 
odbioru końcowego będzie tabela, zawierająca zakres zrealizowanych prac. 
f) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy 
zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to 
Zamawiający odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt w terminie do 
7 dni. Czas, w którym Wykonawca usuwa wady wlicza się do terminu 
wykonania realizacji przedmiotu umowy. 
g) do odbioru końcowego przedmiotu umowy, dokonywanego po usunięciu 
przez Wykonawcę stwierdzonych wad stosuje się odpowiednio lit. c-f. 
h) podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego wykonania 
przedmiotu umowy, zawierający pozytywną ocenę wykonania przedmiotu 
umowy, stanowi podstawę dla wystawienia odpowiednio faktur, a także 
zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia. 

 
§6 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Wzór dokumentu 

gwarancji stanowi załącznik do niniejszej umowy. Podpisany dokument gwarancji 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru prac. Okres gwarancji i rękojmi 
wynosi co najmniej 24 miesięcy od daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Jeśli Wykonawca określił dłuższy termin gwarancji w ofercie obwiązuje ten termin. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie 
gwarancji w terminie 20 dni od ich pisemnego zgłoszenia. 

3. Usunięcie wad, o których mowa w ust. 2 musi zostać potwierdzona stosownym 
protokołem podpisanym przez obie strony. 

4. W przypadku nieusunięcia wad w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia 
ich usunięcia osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, o czym Zamawiający powiadamia 
Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

§7 
1. Wykonawca  może powierzyć wykonanie umowy Podwykonawcom tylko w zakresie 

określonym w ofercie i tylko osobom wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy.  

2.  W razie naruszenia postanowień ust. 1  Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia 
Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wartości całości wynagrodzenia umownego 
lub odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiedzy o takim powierzeniu, 
jednak nie później niż: 

a) do dnia 31 lipca  2015 r. w zakresie prac wykonywanych w ramach etapu I,  

b) do dnia 31 lipca 2016 r. w zakresie prac wykonywanych w ramach etapu II. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy za podwykonawców: 
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a) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowaną przez podwykonawcę 
część zamówienia, którą powierzył mu do wykonania jak za własne działanie lub 
zaniechanie, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

b) Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego, że Podwykonawca nie 
będzie żądał od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez 
podwykonawcę prace. 

4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według ich 
uregulowań. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń  
z Podwykonawcami. 
5. W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy przy pomocy 
podwykonawców, na zawarcie umowy z którymi Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca 
winien dołączyć do protokołu odbioru końcowego oświadczenia wszystkich 
Podwykonawców, na zawarcie umowy z którymi Zamawiający wyraził zgodę, skierowane do 
Zamawiającego, o otrzymaniu przez nich zapłaty za określony zakres wykonanych robót,  
w wysokości wynikającej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem się Podwykonawców roszczeń  
z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego. W przypadku nie dostarczenia przez 
Wykonawcę powyższego oświadczenia, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się  
z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości równej należności 
Podwykonawcy, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. 
 

§ 8 
1. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 2 % 
wartości umowy brutto, tj. w kwocie ………….. zł (słownie: ……………). 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w jednej z form, 
określonych  art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, tj. …………………………………………… 
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, wskazanych w art. 148 ust1 ustawy Pzp , co nie wymaga aneksu do 
umowy. 
4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  
i bez zmniejszenia jego wysokości. 
5. Zwrot 70 % wysokości zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
6. Zamawiający pozostawi 30 % wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń  
z tytułu rękojmi za wady. 
7. Zwrot kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nastąpi 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
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§9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres wykonywania umowy 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności będącej przedmiotem umowy, zawartą na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 
00/100). 

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedkłada kopię dokumentu, potwierdzonego za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, poświadczającego posiadanie ubezpieczenia. 

3. W przypadku gdy okres obowiązywania ubezpieczenia jest krótszy niż okres 
wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przedkładać, kolejne 
dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia na dalsze okresy, tak aby wykazać 
ciągłość ubezpieczenia. 

§ 10 
1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy, chyba, że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy lub dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji 
zamówienia. Istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 

a) zmiany osób spełniających wymogi określone w rozdziale VI pkt. 2.2.2 lit. b i c  SIWZ na 
inne osoby spełniające te same wymogi;  

b) zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów; 

 c) zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym nie mogła 
strona zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po 
zawarciu umowy, uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub części, takich jak 
nieprzewidziane zmiany warunków, np. pożar, trzęsienia ziemi, zawalenie jaskini lub jej 
części, wojna, zamachy terrorystyczne, działania nieprzyjacielskie, strajki, niewybuchy 
itp.  

3. Bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§11 

1.  Zamawiający ma prawo jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy, w przypadkach 
wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, bez ponoszenia konsekwencji finansowych,  
w przypadkach gdy: 

a) Wykonawca w terminie 14 dni licząc od terminu określonego w § 2 ust.2 lit. b nie wykonał 
całego przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10%  całości wynagrodzenia umownego; 
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b) Wykonawca w terminie ustalonym w protokole odbiorczym dot. wykonania projektu nie 
usunął wad i nie naniósł poprawek określonych przez komisję wyznaczoną do odbioru 
przedmiotu zamówienia. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu pierwszej części przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całości 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu określonego  
w § 2 ust. 2 lit. a; 
b) w wykonaniu drugiej  części przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu określonego w § 2 ust. 2 lit. b; 

W przypadku zbiegu kar nalicza się tylko jedną karę. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, o których mowa  
w ust. 2 i 3 z wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w  §  2 ust. 1 umowy. 
4. Za niewykonanie przedmiotu umowy rozumie się niewykonanie którejkolwiek z pozycji  
z opisu przedmiotu zamówienia. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli 
poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
6.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy według stawek określonych w formularzu 
ofertowym. 

§12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy na każdym etapie wykonywania projektu. 
2. Wykonawca zobowiązuje się stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez 
Zamawiającego oraz udzielać wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia na 
każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania przedmiotu zamówienia oraz 
jego jakość na każdym etapie realizacji, w tym również poprzez żądanie pisemnych 
sprawozdań z dotychczas wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
zaś Wykonawca zobowiązuje się umożliwić realizację tejże kontroli oraz dostarczyć pisemne 
sprawozdania w wyznaczonym terminie. 
4. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się: 

- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………… 

- ze strony Zamawiającego: ……………………………………………. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie  i nie 
stanowi zmiany treści umowy. 
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§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Spory mogące wynikać z niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego, a jeden – dla  Wykonawcy. 



 

Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………………………… 

GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY  

Gwarant:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. (wpisać podmiot udzielający gwarancji)  

Roboty: Wykonanie zabezpieczenia stropu Jaskini Szachownica przed 
niekontrolowanym zawałem, w ramach Projektu LIFE+“Carrying out necessary 
conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / 
Wykonanie zabiegów  ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 
Natura 2000 Szachownica”- LIFE12 NAT/PL/000012.przez Wykonawcę (Gwaranta) na 
podstawie Umowy o wykonanie Nr ……………. zawartej dnia ………………………… 
………………………….. której Inwestorem jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Katowicach. 

Uprawniony z gwarancji: Podmiot, który występuje jako Zamawiający w Umowie jak 
również każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki 
wynikające z Umowy, a także następca prawny Zamawiającego.  

1. Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia 
Uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez niego Roboty objęte Przedmiotem Umowy 
zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową, dokumentacją projektową do Umowy,  
a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami 
wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez niniejszą Gwarancję 
Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady Robót powstałe na skutek 
niezachowania przez Gwaranta któregokolwiek z obowiązków Gwaranta określonych 
powyżej.  

2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji Gwarant będzie odpowiedzialny 
wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Robót, które wyjdą na jaw po dacie 
odbioru końcowego robót przez Inwestora (od Uprawnionego z Gwarancji) – aż do upływu 
terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji. Odpowiedzialność Gwaranta za wady Robót 
obejmuje zarówno wady Robót, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego Inwestycji 
przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstały przed tą datą, jak również te 
wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego robót przez Inwestora, lecz za które 
odpowiedzialność ponosi Gwarant. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji 
obejmuje obowiązek usunięcia wad Robót, które zostaną Gwarantowi notyfikowane do 
upływu terminu wynikającego z Gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad Robót  
w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub, gdy wady usunąć się nie dadzą, 
Uprawniony w Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej 
w procedurze reklamacyjnej.  

3. Termin obowiązywania Gwarancji Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej 
gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora i kończy 



się po upływie ……. miesięcy licząc od tej daty. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez 
producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja 
udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi 
gwarancji producenta.  

4. Procedura reklamacyjna Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta  
o dostrzeżonej wadzie Robót, która to wada wyszła na jaw po dokonaniu odbioru końcowego 
Inwestycji przez Inwestora – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty jej 
dostrzeżenia. Informacja powinna mieć formę pisemną (list polecony za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru) oraz zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z 
wykonanymi przez Gwaranta Robotami, zawierać termin i miejsce oględzin, nie krótszy 
jednakże niż 7 dni od daty otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach 
oraz zawierać wskazany przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usunięcie wad, który 
powinien być wskazany jako termin w dniach lub tygodniach od daty podpisania protokołu, o 
którym mowa niżej. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. W ramach niniejszej 
Gwarancji Gwarant ma obowiązek być obecny przy spisywaniu protokołu. W protokole 
odnotowany zostanie termin na usunięcie wad Robót przez Gwaranta liczony od daty 
podpisania protokołu. Ewentualny brak obecności Gwaranta przy spisywaniu protokołu 
Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W 
przypadku niewykonania tego obowiązku przez Gwaranta, Gwarant upoważnia 
Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania 
uprawnień z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposób, w jaki 
Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta 
usunięcia wad. Jeśli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji 
przyczyny z powodu, których, nie mógł być obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na 
podpisanie protokołu, Uprawniony z Gwarancji ma prawo wyznaczyć nowy termin 
podpisania protokołu. Ponowny brak obecności Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny przy 
podpisywaniu protokołu upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do wykonywania uprawnień 
jak wyżej, tj. do wykonywania uprawnień z Gwarancji w sposób, jakby Gwarant odmówił 
usunięcia wad. Usunięcie wad Robót przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie 
przez Inwestora w terminie do 30 dni od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez 
Gwaranta. Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad, a z protokołu wynika, że są to wady, za 
które odpowiedzialność ponosi Gwarant (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również 
odmowa podpisania przez Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej), nie usunie wad  
w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji będzie 
uprawniony usunąć wady na koszt i ryzyko Gwaranta. Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, 
Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony według swego wyboru do obniżenia ceny za 
Roboty w stosunku, w jakim wartość Inwestycji z wadami pozostaje do wartości Inwestycji 
bez wad lub od Umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu 
dodatkowego na ich usunięcie. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego  
z Gwarancji wynikających z Umowy.  

Podpis Gwaranta: …………………………………………… 

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: …………………………… 


	Załącznik nr 5
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	Załącznik nr 1 do Umowy

