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Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA nr WSS-5/12
na wykonanie zamówienia pn. „Realizacja w ramach Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623ze zm.), za pomocą dowolnych
środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego - tj. infrastruktury
pasywnej regionalnej światłowodowej sieci szerokopasmowej w obszarze inwestycyjnym nr 4,
obejmującym powiaty: turecki, kaliski, koniński, kolski

Zawarta w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2013 r.
pomiędzy:
1. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Łąkowej 21/17 (61-879 Poznań), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000343277, kapitał
zakładowy: 4.258.000 zł (w pełni wpłacony), REGON: 301253700, NIP: 7781467505,
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1.Wojciecha Cerbę - Prezesa Zarządu
a
2. PBT Zachód Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Polnej 1A (62-025 Kostrzyn),
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000422464, kapitał zakładowy: 1.000.000 zł (w pełni
wpłacony), REGON: 630287867, NIP: 7861002518,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1. Kazimierza Rutkowskiego - Prezesa Zarządu.
§1Informacje wprowadzające
1.

Podstawą zawarcia niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest wybór najkorzystniejszej oferty
w Postępowaniu Przetargowym, to jest postępowaniu o zamówienie publiczne nr WSS-5/12.

2.

Postępowanie o zamówienie publiczne nr WSS-5/12 przeprowadzone zostało przez
Zamawiającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu
ograniczonego.

3.

Z chwilą podpisania Umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, SIWZ wraz z wszystkimi doń
załącznikami w tym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) i załącznikami do niego stają się
integralnymi załącznikami Umowy.

4.

Umowę należy zawsze czytać i interpretować jako całość, to jest łącznie ze wszystkimi jej
załącznikami, to jest SIWZ wraz z wszystkimi doń załącznikami, w szczególności OPZ
i załącznikami do niego. Tym samym Umowa to nie tylko treść niniejszego dokumentu, ale
całość składająca się z niniejszego dokumentu, SIWZ wraz z wszystkimi doń załącznikami,
w szczególności OPZ i załącznikami do niego oraz Ofertą Wykonawcy, jak również Umowy
Wykonawcze zawarte pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy. Celem ustalenia jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy, sposobu realizacji Przedmiotu
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Zamówienia czy jakiegokolwiek zagadnienia związanego z realizacją Przedmiotu Umowy, należy
zawsze mieć na uwadze i odnosić się łącznie, w taki też sposób interpretować wszystkie
wskazane wyżej dokumenty, to jest treść niniejszego dokumentu wraz SIWZ wraz z wszystkimi
doń załącznikami, w szczególności OPZ i załącznikami do niego oraz Ofertą Wykonawcy, które
dopiero łącznie ustalają treść Umowy.
5.

Użyte w dokumencie Umowy skróty, pojęcia i wyrażenia mają znaczenie nadane im w SIWZ,
OPZ lub załącznikach do tych dokumentów, a w szczególności znaczenie określone w części I,
ust. 1.4 OPZ zatytułowanym „Definicje”, o ile w dokumencie Umowy nie zostały zdefiniowane
odmiennie. Pojęcia zdefiniowane w Umowie stosuje się również do innych dokumentów
wchodzących w skład Umowy, o ile w danym dokumencie nie zdefiniowano danego pojęcia
odmiennie.
§2.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja na Obszarze Inwestycyjnym nr 4 Obiektu 4, który jest
obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za
pomocą dowolnych środków, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, tj. infrastruktury
pasywnej regionalnej światłowodowej sieci szerokopasmowej w obszarze inwestycyjnym
obejmującym powiaty: turecki, kaliski, koniński, kolski przy czym przez pojęcie powiatów na
potrzeby Postępowania Przetargowego rozumie się również miasta na prawach powiatu
(w obszarze inwestycyjnym nr 4 - Miasto Kalisz i Miasto Konin). Przedmiot Umowy obejmuje
w szczególności: pozyskanie Praw Dysponowania Nieruchomościami, Praw Dysponowania
Lokalami, Zezwoleń Administracyjnych, Zezwoleń na Użytkowanie oraz zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych koniecznych do realizacji kompletnego Obiektu 4,
a w przypadkach, w których Wykonawca zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego wykorzystuje
Infrastrukturę Obcą, również przeniesienie na własność Zamawiającego Infrastruktury Obcej
Telekomunikacyjnej lub ustanowienia na rzecz Zamawiającego Długookresowej Dzierżawy
Kanalizacji Kablowej lub Dzierżawy Podbudowy Słupowej, w zakresie koniecznym do realizacji
kompletnego Obiektu 4.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, o którym mowa
w ust. 1, w zamian za Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, mające charakter
ryczałtowy i pokrywające wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy potrzebne do wykonania
kompletnego Przedmiotu Umowy, zgodnie z Przepisami Prawa i Umową, w szczególności
zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.
3. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w:
a) OPZ stanowiącym załącznik numer 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(załącznik numer 1 do niniejszej Umowy) oraz w Załączniku Technicznym do OPZ
stanowiącym program funkcjonalno-użytkowy,
b) Ofercie Wykonawcy (Formularz Oferty wraz z Formularzem cenowym) stanowiącą
załącznik nr 2 do Umowy,
c) Pozostałych dokumentach określających Przedmiot Umowy, to jest w szczególności
w wszystkich załącznikach do OPZ.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Przepisami Prawa, w tym stosowanymi do prac
budowlano-instalacyjnych, związanych z budową sieci telekomunikacyjnej oraz wszelkimi
innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia robót budowlano-instalacyjnych oraz
zasadami BHP i ppoż. na terenie budowy i w rejonach wykonywanych prac.
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§ 3.
Terminy

1.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany do dnia 31 grudnia 2014 r., co oznacza, że w tym terminie
Wykonawca zobowiązany jest zakończyć kompletny Przedmiot Umowy, potwierdzony przez
Zamawiającego Protokołem Odbioru Końcowego.

2.

W przypadkach przewidzianych w § 19 termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać zmieniony,
w żadnym jednak przypadku nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

3.

Termin określony w ust. 1, w tym zmieniony zgodnie z ust. 2, stanowi Termin Zakończenia
Przedmiotu Umowy (Termin Zakończenia Przedmiotu Zamówienia) w rozumieniu Umowy
i wszystkich składających się na nią dokumentów.

4.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany Etapami i Działaniami, określonymi w Harmonogramie
Ogólnym, stanowiącym załącznik do Umowy. Nadto Wykonawca realizować będzie Umowę
zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Szczegółowym.

1.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Umową, to jest niniejszym dokumentem wraz
z wszystkimi jego załącznikami, w tym w szczególności OPZ wraz z załącznikami do niego oraz
Ofertą Wykonawcy.

2.

Wszelkie postanowienia Umowy, w tym wszystkich jej załączników a w szczególności OPZ wraz
z wszystkimi do niego załącznikami, opisujące, określające i precyzujące sposób realizacji
Przedmiotu Umowy, a tym samym obowiązki Wykonawcy są zawsze obowiązkami umownymi
Wykonawcy wynikającymi z Umowy które Wykonawca celem prawidłowej realizacji Umowy
zobowiązany jest przestrzegać i w pełnym zakresie wypełnić.

3.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, Przepisami
Prawa, obowiązującymi normami i zasadami dotyczącymi w szczególności zapewnienia
wymaganej jakości, dostosowania technologii i organizacji budowy.

4.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zapewniający dotrzymanie terminów
pośrednich i Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy

5.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy
w Umowie wyraźnie wskazano odmiennie. Koszty te obejmują w szczególności koszty,
wynagrodzenia, opłaty, odszkodowania i wszelkie inne płatności dotyczące m.in.:
a) zakupu wszelkich materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń koniecznych do realizacji
Przedmiotu Umowy,
b) prac projektowych i robót budowlanych,
c) pozyskania praw do Infrastruktury Obcej celem następczego zawarcia odpowiednich
Umów Wykonawczych z Zamawiającym, dotyczących w szczególności przeniesienia na
Zamawiającego Własności tej Infrastruktury Obcej lub zawarcia z Zamawiającym
Długookresowej Dzierżawy Kanalizacji Kablowej,
d) pozyskania praw do Istniejącej Podbudowy Słupowej celem następczego zawarcia umowy
Dzierżawy Podbudowy Słupowej,,
e) pozyskania wszelkich Praw Dysponowania Lokalami,
f)

pozyskania wszelkich Zezwoleń Administracyjnych,

g) pozyskania wszelkich Zezwoleń na Użytkowanie,
h) pozyskania wszelkich Praw Dysponowania Nieruchomościami,
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przeprowadzenia wszelkich Odbiorów oraz odbiorów technicznych,

j)

udzielonej gwarancji i rękojmi za wady,

H

k) wykonania wszelkich ciążącym na Wykonawcy obowiązków jakie wynikają z Pb,
WspRozTel, UDP i Przepisów Prawa,
1)

realizacji wiążących poleceń Zamawiającego czy Inżyniera Kontraktu kierowanych do
Wykonawcy a związanych zawsze z realizacją Umowy i zmierzających do zapewnienia
prawidłowego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,

m) wykonania i zamontowania tablic informacyjnych/pamiątkowych dotyczących
współfinansowania Projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013.
6.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i w sposób umożliwiający jego
prawidłowe użytkowanie, co zostanie potwierdzone uzyskanym przez Wykonawcę Zezwoleniem
na Użytkowanie.

7.

W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający może odstąpić od Umowy na warunkach i w przypadkach określonych w § 14
Umowy. W takich przypadkach Zamawiający może także, bez konieczności uzyskiwania
upoważnienia sądu, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 30 Dni na należyte
wykonanie Umowy, powierzyć wykonanie określonej (niewykonanej lub wykonanej
nienależycie) części Przedmiotu Zamówienia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy,
przy czym odliczenie uzasadnionych kosztów takiego wykonania zastępczego będzie realizowane
poprzez ich potrącenie z Wynagrodzenia.

8.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy co najmniej przy udziale personelu
wskazanego we wniosku Wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne (w wykazie osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia) (dalej „Personel kluczowy”), który może być zmieniony zgodnie z
ust. 10. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub
pośrednio z wymiany osób delegowanych do wykonania Przedmiotu Umowy.

9. Wykonawcy w trakcie wykonania Umowy przysługuje prawo wymiany osób wchodzących
w skład Personelu kluczowego, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy i zgoda
Zamawiającego w zakresie zmian Personelu kluczowego wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. W przypadku zmiany osoby wchodzącej w skład Personelu kluczowego,
Wykonawca wskaże osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu jak
określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
10. Zmiana osób delegowanych do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym Personelu kluczowego,
może być również dokonana na uzasadniony wniosek Zamawiającego, w odniesieniu do osób
wchodzących w skład Personelu kluczowego przy zachowaniu kwalifikacji i doświadczenia jak
określone w ogłoszeniu o zamówieniu. W razie złożenia przez Zamawiającego takiego wniosku,
Wykonawca wyraża zgodę na zmianę i dokonuje zmiany personelu niezwłocznie, nie dłużej niż
w terminie 14 dni. Wniosek Zamawiającego i zgoda Wykonawcy w zakresie zmian Personelu
kluczowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się umożliwić upoważnionemu
przedstawicielowi Zamawiającego wstęp na teren budowy, wgląd do dokumentów
przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień
o sposobie realizacji Umowy.
12. Wykonawca obowiązany jest dokonywać wyboru środków realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczególności w zakresie wykorzystywania Infrastruktury Obcej oraz pozyskiwania Praw
Dysponowania Nieruchomościami i Praw Dysponowania Lokalami, racjonalnie i efektywnie,
a wszelkie podejmowane działania powinny być niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy.
4
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Wszelkie wynagrodzenia za nabywanie tytułów prawnych do Nieruchomości, Istniejących
Pomieszczeń i Infrastruktury Obcej, powinny być ustalone z należytą starannością i zgodnie
z Wymaganiami Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży deklaracje
wymagane przez Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI. W przypadku środków trwałych wykorzystanych do
realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli nie są przenoszone na Własność Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastosowanie innych technik finansowania
(ustanowienie innego niż Własność prawa) jest najbardziej efektywną metodą pozyskania danego
środka trwałego.
13. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi wszystkie koszty przywrócenia
nieruchomości do stanu poprzedniego, jeżeli obowiązek taki w związku z realizacją Przedmiotu
Umowy ciąży na Wykonawcy lub Zamawiającym. Obowiązek dotyczy w szczególności
przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego. Ponadto, Wykonawca ponosi koszty opłat
za przyłączenie do mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Obiektu oraz koszty
czynności niezbędnych do jego realizacji lub zapewnienia gotowości do użytkowania,
określonych w Zezwoleniach Administracyjnych lub Zezwoleniach na Użytkowanie (np. koszty
działań kompensacyjnych).
§5.
Szczególne obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji Umowy niezwłocznie po Dniu Zawarcia
Umowy, w szczególności nie później niż w terminie 7 Dni od Dnia Zawarcia Umowy
Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do pozyskiwania Infrastruktury
Obcej i wyznaczania tras projektowanej części Sieci WSS stanowiącej Obiekt 4 w zakresie
wszystkich Relacji, co zostanie odzwierciedlone w Raporcie z postępu prac.

2.

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Umowę zgodnie z Harmonogramem Ogólnym oraz
zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Szczegółowym, przede wszystkim
zrealizować w całości Przedmiot Umowy w Terminie Zakończenia Przedmiotu Umowy.

3.

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 45 Dni od Dnia Zawarcia Umowy przygotować
i przedstawić do akceptacji Zamawiającego Harmonogram Szczegółowy wraz z Koncepcją
Realizacji Obiektu 4, z godnie z zasadami wskazanymi w OPZ, a następnie w całości uwzględnić
uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego zgłoszone przez niego do tych dokumentów.

4.

Wykonawca zobowiązany jest w terminach wskazanych w OPZ przedstawić Zamawiającemu
Szczegółowe Koncepcje Realizacji Relacji oraz aktualizować Harmonogram Szczegółowy,
a następnie w całości uwzględnić uwagi Zamawiającego zgłoszone przez niego do tych
dokumentów.

5.

W zakresie objętym Budową Nowej Infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest przygotować
Dokumentację Projektową (obejmującą projekt budowlany dla całego Obiektu 4, choćby dany
zakres robót nie wymagał pozwolenia na budowę) w sposób wskazany w OPZ, w tym
w szczególności w Załączniku Technicznym oraz Załączniku Odbiory, a nadto zgodną
z Przepisami Prawa, zasadami wiedzy technicznej, przyjętymi i powszechnie obowiązującymi
standardami dobrych praktyk w tym zakresie.

6.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane do realizacji Przedmiotu
Zamówienia wyroby budowlane, materiały oraz użyte technologie były zgodne z Przepisami
Prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami.

7.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszelkie badania specjalistyczne dotyczące
użytych wyrobów budowlanych, materiałów, stosowanych technologii, sposobu wykonania prac
budowlanych i montażowych wymagane przez obowiązujące normy, Przepisy Prawa oraz
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Umowę, co dotyczy w szczególności określonych w OPZ wymagań technicznych oraz zasad
przeprowadzania wszelkich odbiorów.
8.

W zakresie objętym Budową Nowej Infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
Obiekt 4 w sposób zgodny z zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacja Projektową,
zaakceptowaną przez Zamawiającego Koncepcją Realizacji Obiektu 4, zaakceptowanymi przez
Zamawiającego Szczegółowymi Koncepcjami Realizacji Relacji, wskazówkami, zaleceniami
i poleceniami udzielanymi przez Zamawiającego, działającego w jego imieniu Inżyniera
Kontraktu, działającymi w zakresie swoich uprawnień organami władzy publicznej, zawsze w
sposób zgodny z Umową, w tym w szczególności z OPZ i będącym jego częścią Załącznikiem
Technicznym oraz w sposób zgodny z Przepisami Prawa.

9.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) pozyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej i prawomocnej decyzji
0 lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej w zakresie, w jakim Wykonawca będzie
korzystał z tego trybu realizacji poszczególnych części Obiektu 4, o ile zgodnie z Przepisami
Prawa uzyskanie takiej decyzji będzie wymagane,
b) pozyskanie innych niż wskazane w lit. a) Zezwoleń Administracyjnych i Zezwoleń na
Użytkowanie koniecznych do Budowy Nowej Infrastruktury, a następnie użytkowania
Obiektu 4 w zakresie objętym Budową Nowej Infrastruktury, na zasadach określonych
w Umowie, w tym w OPZ,
c) pozyskanie Praw Dysponowania Nieruchomościami oraz Praw Dysponowania Lokalami
w całym zakresie długości sieci realizowanej w ramach Przedmiotu Umowy objętych Budową
Nowej Infrastruktury oraz tych jej fragmentów realizowanych z wykorzystaniem
Infrastruktury Obcej, która to Infrastruktura Obca zostanie przeniesiona na własność
Zamawiającego,
d) w zakresie Praw Dysponowania Nieruchomościami oraz Praw Dysponowania Lokalami do
zawarcia z odpowiednim Dysponentem Nieruchomości lub Dysponentem Infrastruktury Obcej
umów zgodnych ze wzorami załączonymi do OPZ,
e) w pełni i za cały wymagany okres opłacenia Praw Dysponowania Nieruchomościami oraz
Praw Dysponowania Lokalami i przedstawienia Zamawiającemu Pokwitowania Zapłaty,
f) zwolnienia Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wobec wszelkich podmiotów trzecich
związanych z pozyskaniem Praw Dysponowania Nieruchomościami oraz Praw Dysponowania
Lokalami, zgodnie z zasadami określonymi w OPZ i zastrzeżeniem wyjątków tam
wskazanych.

10. W zakresie Infrastruktury Obcej Wykonawca zobowiązany jest:
a) dokonać pełnego, szczegółowego rozeznania w zakresie Obszaru Inwestycyjnego objętego
Umową możliwości wykorzystania Infrastruktury Obcej do celów związanych z realizacją
Przedmiotu Umowy, nie ograniczając się w tym zakresie do danych przedstawionych przez
Zamawiającego,
b) dokonać zgłoszenia Infrastruktury Obcej w terminie, formie i na zasadach określonych w OPZ
wraz z przedstawieniem Szczegółowych Koncepcji Realizacji Relacji oraz uzupełnić
1 poprawić zgłoszenie Infrastruktury Obcej zgodnie z wskazówkami i wytycznymi
Zamawiającego,
c) odnoście Infrastruktury Obcej której Własność nie zostanie przeniesiona przez Wykonawcę na
Zamawiającego, nie przekroczyć dopuszczalnych rozmiarów wykorzystania takiej
Infrastruktury Obcej wskazanych w Ofercie Wykonawcy,
d) zawrzeć z Zamawiającym Umowy Wykonawcze dotyczące wykorzystania Infrastruktury
Obcej zgodnie z wzorami tych umów wskazanymi w OPZ,
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e) w pełni za cały wymagany okres opłacić wszelkie zobowiązania związane z pozyskaniem
przez Wykonawcę Infrastruktury Obcej na potrzeby realizacji Obiektu 4, to jest zobowiązania
z tytułu jej uprzedniego nabycia przez Wykonawcę lub zawarcia przez niego innych umów
uprawniających go do korzystania z Infrastruktury Obcej w sposób umożliwiający zawarcie
z Zamawiającym odpowiednich Umów Wykonawczych, a dalej przedstawiania
Zamawiającemu Pokwitowania Zapłaty,
f)

przedstawić Zamawiającemu wszelkie dokumenty opisane w OPZ warunkujące wykorzystanie
Infrastruktury Obcej oraz udzielić Zamawiającemu wszelkich żądanych przez niego wyjaśnień
w tym zakresie, co obejmuje w szczególności dokumenty potwierdzające uprawnienia
Wykonawcy do zawarcia odpowiednich umów Wykonawczych z Zamawiającym oraz
Dokumentację Infrastruktury Obcej.

g) wykorzystać Infrastrukturę Obcą wyłącznie na warunkach, w zakresie i w sposób wskazany
w Umowie, w szczególności w OPZ, przy zachowaniu wszelkich terminów, procedur i form
tam określonych,
h) nanieść Infrastrukturę Obcą która
na Dokumentację Powykonawczą.

została wykorzystania

do

realizacji

Obiektu

4

11. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Inżynierem Kontraktu, stosować się do jego
uwag, wskazówek i poleceń, w tym w szczególności związanych z poszczególnymi rodzajami
Odbiorów oraz odbiorów technicznych, uczestniczyć w wyznaczanych przez niego odbiorach,
Radach Budowy i Naradach Koordynacyjnych, niezwłocznie zgłaszać jemu wszelkie istotne
kwestie i zagadnienia związane z realizacja Obiektu 4,w tym w szczególności grożące lub
mogące grozić nie zachowaniem przez Wykonawcę Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy
lub terminów wynikających z Harmonogramu Ogólnego lub Harmonogramu Szczegółowego.
Jeżeli uwzględnienie uwagi, wskazówki lub polecenia Inżyniera Kontraktu prowadziłoby do
naruszenia Przepisów Prawa lub Umowy, w szczególności nienależytej realizacji Przedmiotu
Umowy, to Wykonawca nie uwzględnia takiej uwagi, wskazówki lub polecenia, oraz powiadamia
0 tym fakcie Zamawiającego. Uwzględnienie uwagi, wskazówki lub polecenia Inżyniera
Kontraktu, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie zwalnia Wykonawcy wobec
Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy.
12. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie zorganizować cały proces inwestycyjny związany
z Budową Nowej Infrastruktury zgodnie z zasadami określonymi w OPZ. Sposób, w tym decyzja
przy wykorzystaniu jakich procesów realizowana będzie Budowa Nowej Infrastruktury,
dokonywane są przez Wykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest
tak zorganizować i przeprowadzić czynności pozyskiwania Zezwoleń Administracyjnych
1 Zezwoleń na Użytkowanie, by zapewnić ukończenie Przedmiotu Umowy w Terminie
Zakończenia Przedmiotu Umowy, w szczególności w odpowiednim czasie powinien wnieść
wszystkie zgłoszenia, wnioski i inne żądania potrzebne do uzyskania Zezwoleń
Administracyjnych i Zezwoleń na Użytkowanie. Oznacza to, że w ramach wyznaczonych przez
Wymagania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do rezultatu
końcowego w postaci zrealizowania Obiektu 4 w Terminie Zakończenia Przedmiotu Umowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi do tego Zezwoleniami Administracyjnymi. Tym samym
Zamawiający nie odpowiada za konsekwencje wyboru przez Wykonawcę określonego przebiegu
Sieci WSS (w zakresie Obiektu 4 określonego zwłaszcza przez Relacje), sposobu i rodzaju
uzyskiwanych Zezwoleń Administracyjnych, a Wykonawca nie może uwolnić się od
jakichkolwiek zobowiązań, roszczeń lub odpowiedzialności wskazując na okoliczności
stanowiące konsekwencje dokonanego wyboru (np. opóźnienia w postępowaniach zmierzających
do uzyskania Zezwoleń Administracyjnych, odmowa wydania takich Zezwoleń, korzystanie
przez Inne Podmioty z praw do ich zaskarżania, możliwość ich uchylenia, zmiany lub
unieważnienia, opóźnienia w negocjowaniu umowy). Wszystkie te okoliczności powinny być
brane pod uwagę przez Wykonawcę przy dokonywaniu wyborów, a wszelkie następstwa
7
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dokonanych wyborów są w rozumieniu Umowy okolicznościami leżącymi po stronie
Wykonawcy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o ile postanowienia Umowy nie
stanowią inaczej.

13. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego raportowania Zamawiającemu postępu prac
związanych z realizacją Umowy, w tym szczególności do co dwu tygodniowego składania
Raportu z postępu prac. Na każde wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu
Wykonawca udzielać będzie zawsze prawdziwych i bieżących informacji związanych z realizacją
Przedmiotu Umowy w formie i zakresie wskazanym przez żądającego tych informacji.
14. Wykonawca zobowiązany jest spełnić warunki realizacji Przedmiotu Umowy wskazane
w Ofercie Wykonawcy, jak również wykonać obowiązki określone w Przepisach Prawa
i załącznikach do Umowy, w szczególności określone w OPZ.
§6 .
Obowiązki Zamawiającego.
1.

Zamawiający zobowiązany jest:
a) współpracować z Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu w celu sprawnego i rzetelnego
wykonania Przedmiotu Umowy,
b) informować niezwłocznie Wykonawcę o wszelkich decyzjach i sprawach mających związek
z realizacja Przedmiotu Umowy,
c) dokonywać Odbiorów realizowanego przez Wykonawcę z należytą starannością Przedmiotu
Umowy,
d) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
określonych w Umowie,
e) udzielić Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w zakresie
w jakim jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy, każdorazowo dla ściśle
określnych osób.

2.

W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości potwierdza się, że Zamawiający nie jest
zobowiązany w szczególności do:
a) wykonania wymaganych przez przepisy prawa czynności związanych z przygotowaniem robót
budowlanych, w tym do przekazania Wykonawcy terenu budowy i dostarczenia
Dokumentacji Projektowej,
b) pozyskiwania we własnym zakresie i opłacania jakichkolwiek praw do Infrastruktury Obcej
lub do praw do dysponowania nieruchomościami lub lokalami na potrzeby realizacji
Przedmiotu Umowy,
c) sporządzania map i innych materiałów potrzebnych do realizacji Przedmiotu Umowy,
d) uzyskiwania we własnym zakresie i własny koszt jakichkolwiek Zezwoleń Administracyjnych
lub Zezwoleń na Użytkowanie.

3. W razie braku współdziałania Zamawiającego potrzebnego do wykonania Przedmiotu Umowy,
Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, a skutki prawne działań i zaniechań
Zamawiającego należy oceniać według przepisów o odpowiedzialności odszkodowawczej.
§ 7.
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może wykonywać Przedmiot Umowy za pomocą podwykonawców. Do zawarcia
przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia sprzeciwu wobec zaproponowanego
przez Wykonawcę Podwykonawcy w szczególności, gdy:
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a) zaproponowany Podwykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał w przeszłości roboty
budowlane/usługi na rzecz Zamawiającego, w tym w szczególności związane z realizacją
Sieci WSS;

b) zaproponowany Podwykonawca znajduje się w sytuacji finansowej uprawdopodobniającej, iż
nie będzie w stanie należycie i terminowo wykonać powierzonych prac, co dotyczy
w szczególności sytuacji gdy znajduje się w stanie upadłości, likwidacji lub stanie
uzasadniającym złożenie wniosku o ogłoszenie jego upadłości;
c) zaproponowany Podwykonawca nie dysponuje zasobami osobowymi lub technicznymi
uprawdopodobniającymi należyte i terminowe wykonanie powierzonych prac.
2.

Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy umowy
z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że
wyraził zgodę na zawarcie umowy na takich warunkach.
. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienie ust. 1, 2, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

4.

Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza bezskuteczność
wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą i umowy
zawartej pomiędzy Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą. Nadanie pisma zawierającego
sprzeciw lub zastrzeżenie w ostatnim dniu obowiązywania terminu, o którym mowa w ust. 2,
uważa się za zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżenia w terminie.

5.

Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń nie stanowi podstawy do
żądania przez Wykonawcę zmiany jakichkolwiek terminów przewidzianych w Umowie,
w szczególności Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy, Terminu Zakończenia Etapu,
Terminu Zakończenia Działania.

6.

Umowy, o których mowa w ust. 2 i 3, muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

7.

W każdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą, na
podstawie której Wykonawca zleci Podwykonawcy wykonanie części robót budowlanych, muszą
zostać zawarte poniższe postanowienia:
a) warunki płatności zgodne z postanowieniami Umowy,
b) Podwykonawca nie
i Zamawiającego,

może

dokonać

cesji

wierzytelności

bez

zgody

Wykonawcy

c) Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy bez zgody
Zamawiającego i Wykonawcy.
d) realizacja robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub Przepisów Prawa. Wykonawca
odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według uregulowań
określonych w umowie, o której mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać
terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami.
9.

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszym
paragrafie ponosi on pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu
z tego tytułu. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie wydatki
poniesione na pokrycie roszczeń Podwykonawców, a także wszelkie wydatki poniesione w
związku z ww. roszczeniami (nie wyłączając kosztów sądowych, kosztów zastępstwa
procesowego i odsetek ustawowych).

PROGRAMY REGIONALNE

U N IA EUROPEJSKA
W O JEW Ó DZTW O
WIELKOPOLSKIE

N A R O D O W A S TR A TfC lA SPÓJNOŚCI

EUROPEJSKi FUND USZ
R O ZW O JU REGIONALNEGO

H

10. Kwoty, o których mowa w ust. 9, Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia
Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub innych wierzytelności
Wykonawcy.

1.

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy dokonał inspekcji, posiadł wiedzę
dotyczącą możliwości pozyskania Infrastruktury Obcej dla potrzeb budowy Obiektu 4, w tym co
najmniej dostatecznie zorientował się w tym zakresie, a także zbadał plac budowy i jego
otoczenie, uzyskał potrzebne informacje dotyczące natury terenu i warunków
podpowierzchniowych, wziął pod uwagę ukształtowanie i naturę placu budowy, rozmiar
i specyfikę robót budowlanych oraz materiałów niezbędnych do zakończenia robót budowlanych,
środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania oraz uzyskał wszelkie
informacje dotyczące ryzyka, trudności oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć
wpływ na koszty lub mogą dotyczyć kosztu wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy.

2.

Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy skalkulował na
podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków oraz, że przed podpisaniem Umowy upewnił
się do co prawidłowości i kompletności wyceny koniecznych robót budowlanych, prac, dostaw,
usług i innych czynności objętych Przedmiotem Umowy, w tym w szczególności związanych
z pozyskaniem Infrastruktury Obcej, Praw Dysponowania Nieruchomościami, Zezwoleń
Administracyjnych i Zezwoleń na Użytkowanie.

3.

Wykonawca oświadcza, że określając Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy
uwzględnił wszelkie składniki kosztu i ryzyka mogące mieć wpływ na koszt prac, robót
budowlanych, dostaw, usług i wszelkich innych czynności potrzebnych do zrealizowania
Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności:
a) koszty wykonania Dokumentacji Projektowej, w tym koszty pozyskania map, koszty prac
towarzyszących oraz koszty pełnienia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego,
b) koszt nośników, na jakich Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Projektową
oraz dokumentację powykonawczą,
c) koszt uzyskania wymaganych Zezwoleń Administracyjnych i Zezwoleń na Użytkowanie,
w tym decyzji administracyjnych i warunków technicznych,
d) koszt pozyskania Praw Dysponowania Nieruchomościami i Praw Dysponowania Lokalami,
e) koszt nabycia Infrastruktury Obcej oraz koszty zawarcia innych umów dotyczących używania
i korzystania z Infrastruktury Obcej,
f) koszty zawarcia Umów Wykonawczych,
g) koszt umieszczenia Infrastruktury w pasach drogowych,
h) koszty wszelkich robót budowlano - montażowych i związanych z nimi dostaw towarów,
i)

koszty ubezpieczeń wymaganych Umową,

j)

koszt wykonania wszelkich prac, dostaw lub innych czynności których wykonanie jest
konieczne ze względu na technologię robót budowlanych lub ze względu na prawidłową
realizację Przedmiotu Umowy, w tym koszty usuwania awarii i uszkodzeń,

k) ryzyko wystąpienia innych, niż wprost określonych w Umowie zakresów prac lub dostaw
( w tym np. odtworzenia nawierzchni, wymiany gruntu, zmiany w projektach organizacji
ruchu i zatwierdzenia tych zmian, dodatkowe przewierty, przeciski, obejścia i zabezpieczenia
skrzyżowań lub zbliżeń,
1)

ewentualne zmiany technologii wykonania robót budowlanych (np. zamiana wykopu
otwartego na przewiert sterowany), w zakresie innym niż wskazany w §20 ust. 2,
10
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m) ewentualne utrudnienia napotkane podczas wizji lokalnej w terenie,
n) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz koszty zmian organizacji ruchu drogowego lub
kolejowego na czas prowadzenia robót,
o) koszty kaucji dla właścicieli nieruchomości lub koszty innych zobowiązań gwarancyjnych lub
ubezpieczeń,
p) koszty odszkodowań za ewentualne zniszczenia lub wycinki drzew i krzewów oraz koszty
ewentualnych przesądzeń lub nasadzeń,
q) koszty z tytułu opłat administracyjnych z tytułu zezwoleń na wycinki drzew i krzewów,
r) koszty zagęszczeń i badań zagęszczeń gruntów,
s) koszty wszelkich nadzorów zewnętrznych wymaganych w procesie realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym nadzorów branżowych, kolejowych i archeologicznych,
t)

koszty ewentualnych archeologicznych badań ratowniczych lub prac saperskich,

u) koszty wytyczenia urządzeń podziemnych przez właściwe służby i koszty ewentualnych
przekopów kontrolnych,
v) koszty związane z ewentualnymi zamknięciami torowymi lub wyłączeniami napięcia
w kolejowej sieci trakcyjnej,
w) koszty związane ze sporządzeniem regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu pociągów
na czas realizacji robót - o ile będzie to wymagane,
x) koszty zabezpieczenia uzbrojenia nad - i podziemnego na czas realizacji robót,
y) koszy obsługi geodezyjnej, w tym koszty tyczenia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej
i koszty wszelkich innych uzgodnień wymaganych przy realizacji Przedmiotu Umowy,
z) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z Umową,
aa) inne koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym:
- koszty organizacji terenu budowy, w tym: wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych
wraz z wykonaniem i utrzymaniem dróg dojazdowych, ogrodzenia i oznakowania,
doprowadzenia mediów oraz utrzymania czystości i porządku na terenie budowy oraz wokół
budowy,
- koszty zajęcia terenu na czas wykonania robót budowlano - montażowych (w tym koszty
uzyskania niezbędnych zezwoleń),
- koszty wywozu i składowania urobku, gruzu i innych materiałów z odzysku na wysypisku
lub miejscu składowania, w tym również koszty utylizacji odpadów niebezpiecznych,
- koszty dokonywania niezbędnych dla prawidłowego zgłoszenia Przedmiotu Umowy
Zamawiającemu do odbioru końcowego: prób, kalibracji, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń
i rozruchów,
- koszty przygotowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji,
- koszty uporządkowania terenów robót po zakończeniu prac przed odbiorem przedmiotu
Umowy.
4.

Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie określone w § 10 ust. 1 pokrywa wszelkie należności
Wykonawcy wynikające z realizacji Przedmiotu Umowy.

5.

Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego dokonać
cesji wierzytelności, jakie posiada względem Zamawiającego, ani ustanowić zastawu
rejestrowego na takiej wierzytelności.

6.

Wykonawca oświadcza ponadto, że:
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a) przyjmuje do wiadomości, że wykonana Dokumentacja Projektowa, Dokumentacja
Powykonawcza oraz wszelka dokumentacja, rysunki i inne informacje, pozostaną
własnością Zamawiającego oraz zobowiązuje się do nieujawniania tej dokumentacji
nikomu poza osobami wymienionymi w lit. f) oraz podmiotami do tego uprawnionymi, po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w zakresie niezbędnym dla
wykonania robót budowlanych i Obiektu 4 oraz do zachowania w tajemnicy wszystkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,
b) po zakończeniu robót budowlanych lub rozwiązaniu Umowy, niezwłocznie, nie czekając
na wezwanie Zamawiającego, przekaże do jego rąk dokumentację, o której mowa w lit. a,
oraz wszelką pozostałą dokumentację otrzymaną od Zamawiającego oraz wytworzoną
w związku z wykonywaniem Umowy, o ile zgodnie z Umową nie podlega ona
przekazaniu w terminie wcześniejszym, a wszelkie prawa Wykonawcy do korzystania
z Projektu ustają z dniem wykonania Przedmiotu Umowy lub rozwiązania Umowy,
c) jest przygotowany pod względem technicznym oraz posiada niezbędną wiedzę i potencjał
oraz uprawnienia do realizacji prac projektowych i robót budowlanych oraz innych prac,
usług i dostaw koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności realizacji
Obiektu 4, jak również, że posiada niezbędną płynność finansową oraz kapitał niezbędny
dla realizacji Umowy,
d) jest przygotowany sprzętowo, materiałowo i organizacyjnie do prowadzenie robót
budowlanych w warunkach atmosferycznych właściwych dla wymaganego miejsca
i czasu wykonywania robót budowlanych,
e) do czasu dokonania Odbioru Końcowego będzie podejmował wszelkie działania i środki
ostrożności w celu zabezpieczenia efektów wykonanych robót budowlanych przed
jakimkolwiek zniszczeniem, a w szczególności przed: działaniem niskich temperatur,
intensywnego opadu, wiatru lub promieniowania słonecznego, osuwaniem mas ziemnych,
wyładowań atmosferycznych, awariami urządzeń i instalacji elektrycznych, wodnych lub
gazowych, aktami wandalizmu lub kradzieży,
f)

w czasie trwania Umowy będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie
swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników,
podwykonawców i osób trzecich, którymi będzie się posługiwać przy realizacji Umowy,

g) zapoznał się z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym prawa krajowego
i wspólnotowego w zakresie zawierającym unormowania dotyczące funduszy
europejskich oraz z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej Województwa
Wielkopolskiego i w związku z powyższymi zapewni najwyższą staranność
w wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Umowy, mając świadomość, iż
jakiekolwiek naruszenie przez niego postanowień Umowy może spowodować, że
Zamawiający nie spełni obowiązków nałożonych na niego jako beneficjenta projektu pod
nazwą: „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”,
h)

jest świadomy, że niewywiązanie się z obowiązków wynikających z Umowy może
spowodować powstanie po stronie Zamawiającego szkody, w tym również polegającej na
utracie lub konieczności zwrotu dofinansowania projektu pod nazwą: „Budowa
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby
realizacja Umowy w zakresie merytorycznym, formalnym, finansowym i rachunkowym
spełniała wymagania stawiane projektom realizowanym przy dofinansowaniu
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
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§9.
Odbiory
1.

Odbiór prac będzie przebiegać zgodnie z procedurą określoną w OPZ.

2.

Wyróżnia się:
a) Odbiory Techniczne,
b) Odbiory Przejściowe;
c) Odbiory Częściowe;
d) Odbiór Końcowy;
e) Odbiór Pogwarancyjny.

3.

OPZ określa przedmiot poszczególnych Odbiorów, wymaganą dokumentację i inne warunki
dokonania Odbioru, procedurę Odbioru, w szczególności tryb zgłaszania uwag i zastrzeżeń,
w tym wad w zgłoszonej do Odbioru części Przedmiotu Umowy.

4.

Odbiory Techniczne nie stanowią podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę i żądania
zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia.

5.

Odbiory Przejściowe, Odbiory Częściowe oraz Odbiór Końcowy są Odbiorami do celów
rozliczeń i podpisanie bez zastrzeżeń odpowiedniego Protokołu Odbioru uprawnia Wykonawcę
do wystawienia faktury na kwotę Wynagrodzenia Częściowego, zgodnie z postanowieniami
Umowy, w szczególności postanowieniami § 10 oraz OPZ.

6.

Odbiorowi Końcowemu będzie podlegał kompletny Przedmiot Umowy. Odbiór Końcowy nastąpi
na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego. Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego
jest dokonanie wszystkich Odbiorów Częściowych bez wad. Do zgłoszenia gotowości do
Odbioru Końcowego Wykonawca załącza wszystkie Protokoły Odbioru Częściowego oraz
Odbioru Przejściowego. Dokonanie Odbioru Końcowego wymaga w szczególności przedłożenia
przez Wykonawcę ostatecznego (na dzień Odbioru Końcowego) Zezwolenia na Użytkowania
i braku postępowań prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego. Dokonanie Odbioru
Częściowego wymaga w szczególności przedłożenia przez Wykonawcę ostatecznego (na dzień
Odbioru Częściowego) - w odniesieniu do danej Relacji - Zezwolenia na Użytkowanie i braku
postępowań prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego.

7.

Nie później niż miesiąc przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający przystąpi do Odbioru
Pogwarancyjnego. W przypadku braku wad, ostatnim dniu okresu gwarancji Zamawiający
dokona protokolarnego Odbioru Pogwarancyjnego.

8.

Z chwilą dokonania Odbioru Częściowego Zamawiający uprawniony jest do rozpoczęcia
eksploatacji Relacji objętej Odbiorem Częściowym.
§ 10.
Wynagrodzenie

1.

Za wykonanie przez Wykonawcę zgodnie z Umową, w szczególności zgodnie z wszystkimi
Wymaganiami Zamawiającego, całego Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
Wynagrodzenie w wysokości 63 099 000,00 złotych. Wynagrodzenie jest zgodnie z ceną zawartą
w Ofercie Wykonawcy, to jest kwotą 51 300 000,00 złotych netto („Wynagrodzenie Netto”),
która została powiększona o podatek VAT wskazany w Ofercie Wykonawcy, według stawki 23%
w wysokości 11 799 000,00 złotych, co daje kwotę brutto 63 099 000,00 złotych stanowiącą
wysokość Wynagrodzenia.

2.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Wykonawca w żadnych okolicznościach nie może
żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztu prac, innych czynności lub praw koniecznych do zgodnego z Umową
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wykonania całości Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia
Wynagrodzenia nawet, gdyby jego wykonanie Umowy groziłoby Wykonawcy stratą.
3.

Jakakolwiek zmiana przepisów podatkowych, w tym w szczególności regulujących wysokość
obowiązkowych stawek podatku VAT nie spowoduje nigdy podniesienia Wynagrodzenia Netto
w jakiejkolwiek wysokości. Wykonawcy przysługuje całość Wynagrodzenia za terminowe
i zgodne z Umową wykonanie całości Przedmiotu Umowy, którego rezultatem będzie
w szczególności gotowy do użytkowania Obiekt 4, stanowiący własność Zamawiającego, wraz
z Prawami Dysponowania Nieruchomościami oraz Prawami Dysponowania Lokalami,
ewentualnie - w przypadkach określonych enumeratywnie w OPZ - będący w części
przedmiotem Długookresowej Dzierżawy Kanalizacji Kablowej lub Dzierżawy Podbudowy
Słupowej.

4.

Za zgodne z Umową, w tym w szczególności zgodne z OPZ i Wymaganiami Zamawiającego
wykonanie każdej Relacji należna jest Wykonawcy część Wynagrodzenia określona
w Załączniku Relacje jako procent Wynagrodzenia (Wynagrodzenie Relacji).Ustalone w ten
sposób części Wynagrodzenia służą jedynie celom rozliczeń przejściowych między Stronami
związanych z zapłatą Wynagrodzenia i nie można przyjąć, że poszczególne części
Wynagrodzenia odpowiadają wartości części Przedmiotu Umowy, w następstwie którego
wykonania są płacone Wykonawcy, w tym przypadku poszczególnych Relacji.

5.

W Koncepcji Realizacji Obiektu 4 Wykonawca dokonuje przeliczenia wszystkich Wynagrodzeń
Relacji wskazanych w Załączniku Relacje w ujęciu procentowym na kwoty w odniesieniu do
zaproponowanego przez Wykonawcę Wynagrodzenia w Ofercie Wykonawcy. W wyniku
dokonanego przeliczenia każda Relacja wyrażona zostanie konkretną kwotą (Wynagrodzeniem
Relacji) stanowiącą część Wynagrodzenia. Tak ustalone kwoty w odniesieniu do poszczególnych
Relacji w sumie odpowiadają kwocie całego Wynagrodzenia.

6.

Wynagrodzenie jest należne po dokonaniu Odbioru Końcowego, przy czym poszczególne jego
części będą rozliczane przez Strony po dokonaniu odpowiedniego Odbioru, w wysokości i na
warunkach określonych w Umowie.

7.

Wynagrodzenie wypłacane będzie Wykonawcy w częściach (Wynagrodzenia Częściowe).
Wyróżnia się 5 (pięć) rodzajów Wynagrodzeń Częściowych, to jest:
a)

Wynagrodzenie Częściowe Prace Przygotowawcze Odcinka Relacji,

b)

Wynagrodzenie Częściowe Węzeł Szkieletowy,

c)

Wynagrodzenie Częściowe Odcinek Relacji,

d)

Wynagrodzenie Częściowe Relacja,

e)

Wynagrodzenie Końcowe.

Ustalone w ten sposób części Wynagrodzenia służą jedynie celom rozliczeń przejściowych
między Stronami związanych z zapłatą Wynagrodzenia i nie można przyjąć, że poszczególne
części Wynagrodzenia ściśle odpowiadają wartości części Przedmiotu Umowy, w następstwie
którego wykonania są płacone Wykonawcy.
9.

Wynagrodzenie Częściowe Prace Przygotowawcze Odcinka Relacji związane jest
z zakończeniem całości Prac Przygotowawczych dotyczących danego Odcinka Relacji, wraz
z Węzłami WSS i Punktami Sieci stanowiącymi zakończenie tego Odcinka Relacji.
Podstawowym warunkiem zapłaty Wynagrodzenia Częściowego Prace Przygotowawcze Odcinka
Relacji jest Odbiór Przejściowy całości Prac Przygotowawczych w odniesieniu do całego
Odcinka Relacji, w szczególności wymagający od Wykonawcy pozyskania wszystkich Praw
Dysponowania Nieruchomościami, Praw Dysponowania Lokalami, przygotowania kompletnej
Dokumentacji Projektowej oraz uzyskania Zezwoleń Administracyjnych potrzebnych do
realizacji danego Odcinka Relacji, Węzłów i Punktów Sieci, a jeżeli w ramach Odcinka Relacji
Wykonawca planuje wykorzystanie Infrastruktury Obcej, zgodnie z zaakceptowaną przez
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Wykonawcę Szczegółową Koncepcją Realizacji Relacji, również udokumentowanie
dysponowania przez Wykonawcę Infrastrukturą Obcą w zakresie zapewniającym ustanowienie na
rzecz Zamawiającego Długookresowej Dzierżawy Kanalizacji Kablowej lub Dzierżawy
Podbudowy Słupowej, w szczególności poprzez zawarcie odpowiedniej Umowy Rezerwacyjnej.
Przez uzyskanie Zezwoleń Administracyjnych należy rozumieć wydanie ich na rzecz
Zamawiającego (o ile OPZ wyraźnie nie przewiduje wydania ich na rzecz Wykonawcy), wskutek
czynności podejmowanych przez Wykonawcę jako pełnomocnika Zamawiającego w wykonaniu
zobowiązań określonych w Umowie.
10. Wynagrodzenie Częściowe Prace Przygotowawcze Odcinka Relacji wynosi 20 % (dwadzieścia
procent) odpowiedniego procentu (części) Wynagrodzenia Relacji w jakim długość danego
Odcinka Relacji, w odniesieniu do którego dokonano Odbioru Przejściowego Prac
Przygotowawczych Odcinka Relacji, pozostaje do całej długości danej Relacji (zasada
proporcj onalności).
11. W ramach jednej Relacji suma wypłat Wynagrodzeń Częściowych z tytułu dokonania Odbiorów
Przejściowych Prac Przygotowawczych Odcinka Relacji wszystkich Odcinków Relacji w danej
jednej Relacji nie może w żadnym przypadku przekraczać 20 % (dwadzieścia procent)
Wynagrodzenia Relacji należnego za daną Relację.
12. Wynagrodzenie Częściowe Węzeł Szkieletowy związane jest z wykonaniem danego Węzła
Szkieletowego. Podstawowym warunkiem zapłaty Wynagrodzenia Częściowego Węzeł
Szkieletowy jest Odbiór Przejściowy Węzła Szkieletowego, w szczególności wymagający
zakończenia przez Wykonawcę całości robót budowlanych i innych prac potrzebnych do
wykonania danego Węzła Szkieletowego, przeniesienia na Zamawiającego Praw Dysponowania
Lokalem oraz zapłacenia przez Wykonawcę całości opłat z tytułu nabycia Praw Dysponowania
Lokalem, w tym wynagrodzeń i odszkodowań.
13. Wynagrodzenie Częściowe Węzeł Szkieletowy wynosi 2 % (dwa procent) Wynagrodzenia
Relacji należnego za daną Relację, w ramach której realizowany jest dany Węzeł Szkieletowy
zgodnie z Załącznikiem Relacje.
14. Wynagrodzenie Częściowe Odcinek Relacji związane jest z wykonaniem danego Odcinka
Relacji, wraz z Punktami Sieci (jeżeli występują jako zakończenia danego Odcinka Relacji) oraz
Węzłami innymi niż podlegające odrębnemu Odbiorowi Węzły Szkieletowe. Podstawowym
warunkiem zapłaty Wynagrodzenia Częściowego Odcinek Relacji jest Odbiór Przejściowy
Odcinka Relacji, w szczególności wymagający zakończenia przez Wykonawcę całości robót
budowlanych i innych prac potrzebnych do wykonania danego Odcinka Relacji (z tym
zastrzeżeniem, że zainstalowanie Łącza Światłowodowego nie jest konieczne do Odbioru
Przejściowego Odcinka Relacji), przeniesienia na Zamawiającego Praw Dysponowania
Nieruchomościami oraz udokumentowania zapłacenia przez Wykonawcę całości opłat z tytułu
nabycia Praw Dysponowania Nieruchomościami, w tym wynagrodzeń i odszkodowań, a jeżeli
w ramach Odcinka Relacji Wykonawca wykorzystał Infrastrukturę Obcą, zgodnie
z zaakceptowaną przez Wykonawcę Szczegółową Koncepcją Realizacji Relacji, również
przeniesienie na Zamawiającego Własności Infrastruktury Obcej Telekomunikacyjnej, lub
ustanowienie na rzecz Zamawiającego Długookresowej Dzierżawy Kanalizacji Kablowej lub
Dzierżawy Podbudowy Słupowej, oraz zapłacenie przez Wykonawcę całości opłat z tytułu
nabycia odpowiednich praw do Infrastruktury Obcej, w tym wynagrodzeń i odszkodowań.
15. Wynagrodzenie Częściowe Odcinek Relacji wynosi 60 % (sześćdziesiąt procent) odpowiedniego
procentu (części) Wynagrodzenia Relacji w jakim długość danego Odcinka Relacji,
w odniesieniu do którego dokonano Odbioru Przejściowego Odcinka Relacji, pozostaje do całej
długości danej Relacji, w ramach której realizowany jest dany Odcinek Relacji (zasada
proporcjonalności), jednakże z zastrzeżeniem ust. 16.
16. W ramach jednej Relacji suma wypłat Wynagrodzeń Częściowych związanych z Odbiorami
Przejściowymi, o których mowa w ust. 8 lit. a-c, nie może w żadnym przypadku przekraczać 65
% (sześćdziesięciu pięciu procent) Wynagrodzenia Relacji należnego za daną Relację.
15
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17. Wynagrodzenie Częściowe Relacja związane jest z wykonaniem pełnego Zakresu Rzeczowego
całej Relacji oraz wykonaniem do niej Dokumentacji Powykonawczej. Podstawowym warunkiem
zapłaty Wynagrodzenia Częściowego Relacja jest Odbiór Częściowy danej Relacji,
w szczególności wymagający zakończenia przez Wykonawcę całości robót budowlanych i innych
prac potrzebnych do wykonania danej Relacji (włącznie z zainstalowanie Łączy
Światłowodowych), jak również zapłacenia opłat i odszkodowań, które zgodnie z OPZ ponosi
Wykonawca, a które nie zostały zapłacone przed wcześniejszymi Odbiorami Przejściowymi.
Wynagrodzenie Częściowe Relacja stanowi różnicę pomiędzy kwotą stanowiącą 80 %
(osiemdziesiąt procent) Wynagrodzenia Relacji należnego za daną Relację a sumą Wynagrodzeń
Częściowych związanych z wszystkimi dokonanymi wcześniej Odbiorami Przejściowymi
w ramach danej Relacji, o których mowa w ust. 8 lit. a-c. W razie wystąpienia przypadku,
o którym mowa w § 12 ust. 2 lit. b, Wynagrodzenie Częściowe Relacja zostaje dodatkowo
pomniejszone w sposób określony w § 12 ust. 8. Suma Wynagrodzeń Częściowych, o których
mowa w ust. 8 lit. a-d, w żadnym przypadku nie może przekroczyć 80 % (osiemdziesiąt procent)
Wynagrodzenia Relacji należnego za daną Relację.
18. Wynagrodzenie Końcowe związane jest z terminowym, prawidłowym, to jest w szczególności
zgodnym w Wymaganiami Zamawiającego, wykonaniem całości Przedmiotu Umowy, w tym
zrealizowaniem Obiektu 4 oraz zapewnieniem gotowości Obiektu 4 do użytkowania.
Podstawowym warunkiem zapłaty Wynagrodzenia Końcowego jest Odbiór Końcowy,
wymagający w szczególności zakończenia całości Przedmiotu Umowy, uzyskania przez
Wykonawcę Zezwoleń na Użytkowanie oraz osiągnięcia pozytywnych rezultatów Prób
Eksploatacyjnych. Przez uzyskanie Zezwoleń na Użytkowanie należy rozumieć wydanie ich na
rzecz Zamawiającego, wskutek czynności podejmowanych przez Wykonawcę jako pełnomocnika
Zamawiającego w wykonaniu zobowiązań określonych w Umowie.
19. Wysokość Wynagrodzenia Końcowego stanowi różnicę między wysokością Wynagrodzenia
a sumą wszystkich Wynagrodzeń Częściowych, o których mowa w ust. 8 lit. a-d.
20. Zapłata Wynagrodzenia Częściowego, o którym mowa w ust. 8 pkt a-d, wymaga złożenia przez
Wykonawcę Wniosku o Płatność Przejściową, a w odniesieniu do Wynagrodzenia Końcowego,
wymaga Wniosku o Płatność Końcową. Wzór Wniosku o Płatność Przejściową oraz Wzór
Wniosku o Płatność Końcową opracowany zostanie przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca po
dokonaniu odpowiedniego Odbioru Przejściowego, Częściowego lub Końcowego
uprawniającego go do otrzymania odpowiedniej części Wynagrodzenia występuje do Inżyniera
Kontraktu odpowiednio z Wnioskiem o Płatność Przejściową lub Wnioskiem o Płatność
Końcową. W razie niewystąpienia przez Wykonawcę z odpowiednim Wnioskiem o Płatność
w terminie 14 Dni od dnia Odbioru uprawniającego Wykonawcę do wystąpienia z takim
Wnioskiem będzie uprawniać Zamawiającego do przesunięcia terminu zapłaty wynikającego
z zaakceptowanej faktury Wykonawcy związanej ze spóźnionym odpowiednim Wnioskiem
o Płatność o okres maksymalnie 20 Dni, za który to okres nie będą naliczane odsetki ustawowe
z tytułu nieterminowej zapłaty. Do Wniosku o Płatność Końcową postanowienia ust. 22-30
stosuje się odpowiednio.
21. W terminie 30 Dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca i Zamawiający, przy udziale
Inżyniera Kontraktu wspólnie ustalą wzór dokumentu Zapotrzebowanie Płatnicze oraz zasady
jego sporządzania przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.
Celem tego dokumentu jest przygotowanie przez Zamawiającego środków finansowych na
spodziewane w najbliższym czasie płatności na rzecz Wykonawcy w związku z planowanymi
przez niego Odbiorami. Wniosek o Płatność Przejściową oraz Wniosek o Płatność Końcową
muszą być zgodne z Zapotrzebowaniem Płatniczym, złożonym najpóźniej na 90 Dni przed
terminem płatności wynikającym z faktury VAT.
22. Wniosek o Płatność Przejściową Wykonawca sporządza w czterech jednakowych egzemplarzach.
Dwa egzemplarze Wniosku o Płatność Przejściową przeznaczone są dla Inżyniera Kontraktu,
jeden dla Zamawiającego i jeden pozostaje u Wykonawcy. Oryginały załączników do Wniosku
16
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o Płatność Przejściową wymagane są tylko w jednym z egzemplarzy kierowanym do Inżyniera
Kontraktu. W pozostałych egzemplarzach Wniosku o Płatność Wykonawca może posługiwać się
kopiami załączników potwierdzonymi przez Wykonawcę na zgodność z oryginałem. Inżynier
Kontraktu, za zgodą Zamawiającego, może zwolnić Wykonawcę z obowiązku przedstawienia
oryginałów załączników do Wniosku o Płatność Przejściową.

23. Do Wniosku o Płatność Przejściową Wykonawca załącza kopię podpisanego przez
Zamawiającego Protokołu Odbioru Przejściowego lub Częściowego objętych danym Wnioskiem
0 Płatność Przejściową, Raport z postępu prac (sporządzony zgodnie z OPZ, uwzględniający
w całości uwagi Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego), oświadczenie Wykonawcy o wszystkich
Podwykonawcach którzy brali udział w realizacji tej części Przedmiotu Zamówienia, która jest
objęta załączonymi protokołami odbiorów, oraz oświadczenie Podwykonawców o braku
zaległości płatniczych na ich rzecz ze strony Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o jakim
mowa z zdaniu poprzednim będzie zawierać co najmniej informację o tym (a) czy Zamawiający
wyraził zgodę na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą lub czy Zamawiający i Wykonawca
wyrazili zgodę na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, (b)
przyjętych fakturach od Podwykonawców, (c) daty i kwoty zapłaty na rzecz Podwykonawców,
(d) sporządzonych protokołach odbioru robót budowlanych od Podwykonawców, (e) zgłoszonych
zastrzeżeniach co do jakości robót Podwykonawców i (f) roszczeniach Wykonawcy wobec
Podwykonawców. Oświadczenia Podwykonawców muszą być załączone w oryginale
1 podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców. Z oświadczeń
Podwykonawców musi jednoznacznie wynikać, że ich wymagalne należności od Wykonawcy
zostały uregulowane. Oświadczenie to będzie zawierać wskazanie faktury/ faktur, datę zapłaty,
kwotę zapłaty, informację o należytym wykonaniu zakresu robót, sporządzonych protokołach
z Wykonawcą, zgłoszonych przez Wykonawcę zastrzeżeniach co do jakości i zakresu robót
Podwykonawców.
24. Wzór Raportu z postępu prac stanowi Załącznik do OPZ. Na jego podstawie Inżynier Kontraktu
i Zamawiający będą oceniać rzeczywisty postęp prac Wykonawcy w realizacji Przedmiotu
Zamówienia. Raport z postępu prac Wykonawca przedstawia Inżynierowi Kontraktu
i Zamawiającemu równocześnie, co najmniej na 7 Dni przed planowanym przez Wykonawcę
terminem złożenia Wniosku o Płatność Przejściową. Inżynier Kontraktu i Zamawiający
w terminie 5 Dni od dnia otrzymania Raportu z postępu prac mogą zgłaszać do Wykonawcy
uwagi i zastrzeżenia. Zgłoszone w ten sposób uwagi powinny być w całości uwzględnione przez
Wykonawcę z Raporcie z postępu prac załączanym przez Wykonawcę do najbliższego jego
Wniosku o Płatność Przejściową. Jeżeli Wykonawca nie zgadza się uwagami zgłoszonymi przez
Inżyniera Kontraktu do raportu z postępu prac może odwołać się w tym zakresie bezpośrednio do
Zamawiającego, nie zmienia to jednak faktu że uwagi te musza być w całości uwzględnione przez
Wykonawcę w najbliższym Wniosku o Płatność Przejściową. Zamawiający zobowiązuje się do
rozpatrzenia odwołania Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania, a w przypadku
braku akceptacji wniesionego odwołania, Zamawiający zobowiązany jest do wydania w formie
pisemnej uzasadnienia, dlaczego odwołanie nie zostanie uwzględnione. Przedkładanie przez
Wykonawcę Raportu z postępu prac opisane w niniejszym ustępie w związku z procedura
płatności dokonywane jest niezależnie od obowiązku codwutygodniowego składania przez
Wykonawcę Zamawiającemu Raportu z postępu prac, co jest osobnym obowiązkiem
Wykonawcy wynikającym z Umowy.
25. Wniosek o Płatność Przejściową, podpisany przez Wykonawcę, wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami składany jest do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Wniosek o Płatność
Przejściową powinien być złożony Zamawiającemu nie później niż w terminie 2 Dni od dnia
złożenia tego wniosku Inżynierowi Kontraktu, a nadto powinien być zaopatrzony w dowód
złożenia go Inżynierowi Kontraktu. Wniosek o Płatność Przejściową wraz ze zeskanowanymi
wszystkimi doń załącznikami, w dniu złożenia go do Inżyniera Kontraktu powinien być przesłany
drogą elektroniczną do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego .
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26. Wnioski o Płatność Przejściową składane są do Inżyniera Kontraktu raz w miesiącu, w terminie
od 1 do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego realizacji Umowy. Jeżeli termin 10
dnia miesiąca kalendarzowego będzie przypadał w dzień ustawowo wolny od pracy, Wniosek
o Płatność Przejściową może być złożony w najbliższym następującym Dniu Roboczym.
27. Inżynier Kontraktu w terminie 5 Dni od dnia wpłynięcia do niego Wniosku o Płatność
Przejściową informuje Wykonawcę pisemnie o akceptacji otrzymanego Wniosku lub jej braku.
Brak akceptacji oznacza konieczności jego skorygowania, przy czym Inżynier Kontraktu
wskazuje Wykonawcy zakres wymaganej korekty Wniosku o Płatność Przejściową, wyznaczając
w tym celu termin nie dłuższy niż 5 Dni. Nie złożenie w tym terminie przez Wykonawcę
prawidłowo poprawionego Wniosku o Płatność Przejściową powoduje, że Wykonawca wniosek
ten będzie mógł złożyć w kolejnym najbliższym terminie składania Wniosku o Płatność
Przejściową o jakim mowa ust. 26.
28. Akceptacja otrzymanego Wniosku o Płatność Przejściową oznacza, że Inżynier Kontraktu nie
wnosi doń zastrzeżeń. W informacji o akceptacji Wniosku o Płatność Przejściową Inżynier
Kontraktu wskazuje kwotę na jaką Wykonawca powinien wystawić fakturę VAT. Konieczność
naliczenia kar umownych zastrzeżonych w Umowie lub Umowie Wykonawczej nie stanowi
przeszkody do akceptacji złożonego Wniosku o Płatność Przejściową, o ile Wniosek uwzględnia
postanowienia § 12 ust. 8, przy czym Inżynier Kontraktu zawiadamiając Wykonawcę o akceptacji
tego wniosku informuje go o naliczonych na dzień złożenia Wniosku o Płatność Przejściową
karach umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy.
29. Wykonawca w terminie 3 Dni od dnia otrzymania od Inżyniera Kontraktu informacji o akceptacji
złożonego Wniosku o Płatność Przejściową wystawia fakturę VAT, którą przedkłada Inżynierowi
Kontraktu.
30. Inżynierowi Kontraktu terminie 5 Dni od otrzymania faktury VAT przedkłada Zamawiającemu
Przejściowe Świadectwo Płatności wraz z zaakceptowaną przez siebie fakturą Wykonawcy.
W przypadku gdy faktura Wykonawcy posiada błędy, w tym w szczególności nie jest zgodna
z zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu Wnioskiem o Płatność Przejściową, Inżynier
Kontraktu w wskazanym terminie 5 Dni zwraca ją Wykonawcy wskazując jednocześnie
konieczny zakres poprawienia faktury. Wykonawca poprawioną fakturę powinien przedstawić
Inżynierowi Kontraktu w terminie kolejnych 3 Dni, a Inżynier Kontraktu przekazują ją
Zamawiającemu w terminie 3 Dni wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności.
31. Wypłata Wynagrodzenia należnego Wykonawcy następować będzie na podstawie faktur VAT
zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.
32. Płatności będą dokonywane w złotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wskazujących
przypadki, w których Zamawiający nieodwołalnie upoważniony jest przez Wykonawcę do
dokonywania płatności - zaliczane na poczet zapłaty Wynagrodzenia - bezpośrednio na rachunki
bankowe osób trzecich, wobec których Wykonawca w związku z wykonywaniem Umowy
zobowiązany jest do dokonania zapłaty lub wobec których Wykonawca na podstawie Umowy
zobowiązany jest do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia.
33. Płatność Wynagrodzenia będzie dokonana, z zastrzeżeniem ust. 20, w terminie 30 dni od daty
przekazania przez Wykonawcę do Inżyniera Kontraktu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Termin płatności wskazany na fakturze powinien uwzględniać tę okoliczność.
34. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub
z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu
wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu
niedotrzymania terminu zapłaty
35. W przypadku, gdy na Wykonawcy ciąży obowiązek zapłaty na rzecz Podwykonawców,
a Wykonawca nie udowodni dokonania zapłaty tych należności, Zamawiający może dokonać
zapłaty bezpośrednio na rzecz tych Podwykonawców i potrącić zapłacone kwoty
18
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z Wynagrodzenie. Ponadto, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za
szkodę poniesioną w następstwie braku dokonania zapłaty przez Wykonawcę, w tym zwrotu
poniesionych kosztów.

36. Za dzień dokonania płatności przyjmuje
Zamawiającego.

się dzień

obciążenia

rachunku bankowego

37. W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek należnej kwoty, Strona, na rzecz której
płatności te są należne, ma prawo dochodzić odsetek ustawowych.
38. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy, w szczególności z tytułu kar
umownych, mogą być potrącane z Wynagrodzenia. Dotyczy to również wierzytelności
regresowych o zwrot kwot zapłaconych przez Zamawiającego osobom trzecim, do których
poniesienia zobowiązany był Wykonawca na podstawie Umowy, Umów Wykonawczych i umów
z Podwykonawcami, w szczególności dotyczy to: a) wynagrodzeń, odszkodowań i kosztów (bez
względu na rodzaj tytułu prawnego, m.in. umowa, decyzja administracyjna, wyrok sądu)
związanych z Prawem Dysponowania Nieruchomościami, Prawem Dysponowania Lokalami,
Dzierżawą Podbudowy Słupowej i pozyskaniem Infrastruktury Obcej Telekomunikacyjnej na
potrzeby przeniesienia na Zamawiającego Własności lub ustanowienia Długookresowej
Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, b) opłat, wynagrodzeń, odszkodowań i kosztów związanych
z Zezwoleniami Administracyjnymi (w tym zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego na potrzeby
wykonywania robót budowlanych) i Zezwoleniami na Użytkowanie, c) opłat, wynagrodzeń,
odszkodowań i kosztów związanych z wadami fizycznymi i prawnymi objętymi gwarancją lub
rękojmią za wady, wykonaniem zastępczym, naruszeniem praw autorskich i innych podobnych
praw objętych Przedmiotem Umowy. Postanowienie niniejsze ma zastosowanie niezależnie od
tego, czy Wykonawca zobowiązany był bezpośrednio wobec tych osób, czy też zgodnie
z Umową zobowiązany jest do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia, poprzez
dokonanie zapłaty.

1.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustala się w wysokości 10% Wynagrodzenia, tj.
w kwocie 6.309.900,00 zł. Niewniesienie całości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
jest podstawą do odmowy zawarcia Umowy.

2.

Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w jednej lub w kilku
formach:
a) pieniądzu,

3.

b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c)

gwarancjach bankowych,

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.”

Wniesiona gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa powinna mieć charakter gwarancji
nieodwołalnej, bezwarunkowej oraz płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego. W przypadku
wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający
dopuszcza, aby Wykonawca:
a) przed podpisaniem Umowy przedłożył gwarancję w wysokości 100 % zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na okres wykonania Przedmiotu Umowy; treść takiej
gwarancji, jako jedną z przesłanek zatrzymania zabezpieczenia, wskazywać musi brak
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wniesienia zabezpieczenia na okres rękojmi nie później niż w terminie 14 dni przed
upływem ważności dotychczasowej gwarancji; Wykonawca odpowiedzialny jest za
przedłożenie gwarancji uwzględniającej możliwość wypłaty kwoty zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w przypadku nieprzedłużenia gwarancji na kolejny okres.
b) nie później niż w 14. dniu przed upływem terminu ważności gwarancji, o której mowa
w lit. a), przedłoży kolejną gwarancję zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi za
wady.

4.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, należy dokonać jego wpłaty przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego (nr 26 1090 1854 0000 0001 1362 2461).

5.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia musi być
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

6.

Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy według następujących zasad:
a)

70% kwoty zabezpieczenia zwróci w ciągu 30 Dni od dnia wykonania Zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, poprzez dokonanie Odbioru
Końcowego, pozostała kwota, stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1, jest pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
oraz zwracana zgodnie z lit. b,

b)

30% kwoty zabezpieczenia zwróci w ciągu 15 Dni po upływie okresu rękojmi za wady,
o którym mowa w § 15 ust. 4 akapit pierwszy.
Zwrotowi będzie podlegać kwota zabezpieczenia, która nie zostanie przez
Zamawiającego wykorzystana na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, a w przypadku, o którym mowa w lit. b, pokryciu
roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady.

7.

W przypadku zmiany Umowy i przesunięcia Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy uwzględniającego nowy termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy. Przedłożenie
takiego zabezpieczenia jest wymagane przed dokonaniem przez Strony zmiany Umowy.
§ 12.

Kary umowne,
1.

W każdym przypadku, gdy w Umowie lub Umowie Wykonawczej zastrzeżona jest kara
umowna, Zamawiającemu przysługuje zawsze prawo żądania odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli poniesiona przez niego szkoda, obejmująca
rzeczywiste straty i utracone korzyści, przewyższa wysokość kary umownej, co w szczególności
dotyczy roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania w przypadku
odstąpienia od Umowy w całości lub w części.

2.

Z zastrzeżeniem ust. 3-5, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych
w następujących przypadkach:
a)

z tytułu opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu Szczegółowego,
Koncepcji Realizacji Obiektu 4 lub Szczegółowej Koncepcji Realizacji Relacji
w odniesieniu do terminów określonych w OPZ, w szczególności w Harmonogramie
Ogólnym, w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia Netto za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, przy czym opóźnienie trwa do dnia przekazania odpowiedniego dokumentu
w pełni zgodnego z Umową, w tym uwzględniającego zasadne uwagi i zastrzeżenia
Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, a kary umowne są naliczane przez
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Zamawiającego w pełnej wysokości odrębnie za każdy przypadek opóźnienia
w odniesieniu do każdego z wymienionych dokumentów,
b)

z tytułu opóźnienia w zakończeniu realizacji poszczególnych wskazanych
w Harmonogramie Ogólnym Etapów lub Działań w wysokości 0,02 % Wynagrodzenia
Netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odniesieniu do terminów określonych
w Harmonogramie Ogólnym, przy czym wskazana kara umowna w pełnej wysokości
naliczana jest osobno dla każdego z Etapów lub Działań, z których zakończeniem opóźnił
się Wykonawca, a opóźnienie trwa do dnia dokonania ich Odbioru przez Zamawiającego,

c)

z tytułu opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy, objętych gwarancją lub
rękojmią, zgłoszonych przez Zamawiającego najpóźniej przy dokonywaniu Odbioru
Końcowego, w wysokości 0,005% Wynagrodzenia Netto za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w odniesieniu do terminów określonych w Umowie, przy czym kara umowna
w pełnej wysokości naliczana jest osobno dla każdego przypadku opóźnienia,
a opóźnienie trwa do dnia jej usunięcia,

d)

z tytułu opóźnienia w wykonaniu i zakończeniu Przedmiotu Umowy w Terminie
Zakończenia Przedmiotu Umowy, w wysokości:
i. 0,05 %Wynagrodzenia Netto za każdy rozpoczęty dzień opóźniania w okresie do
dnia 30 czerwca 2015 r., oraz
ii. 0,25 % Wynagrodzenia Netto za każdy rozpoczęty dzień opóźniania od dnia 1 lipca
2015 r. do dnia zakończenia Przedmiotu Umowy,
- przy czym za zakończenie Przedmiotu Umowy uważa się zrealizowanie całości
Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, wraz z uzyskaniem ostatecznych Zezwoleń
na Użytkowanie, potwierdzone przez Zamawiającego dokonaniem Odbioru
Końcowego (podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego),

e) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy o których Zamawiający
zawiadomił Wykonawcę po dokonaniu Odbioru Końcowego, w wysokości:
i. w razie wady stanowiącej Awarię Priorytetową - 0,003 % Wynagrodzenia Netto za
każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w odniesieniu do Czasu Usuwania Awarii
Priorytetowej określonego w § 15 ust. 15 a , a także 0,001 % Wynagrodzenia Netto
za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w odniesieniu do Czasu Reakcji Awaria
Priorytetowa określonego w § 15 ust. 15 a,
ii. w razie wady stanowiącej Awarię Zwykłą - 0,002 % Wynagrodzenia Netto za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w odniesieniu do Czasu Usuwania Awarii Zwykłej
określonego w § 15 ust. 15 b,
iii. w razie Pozostałych Wad - 0,001 % Wynagrodzenia Netto za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w odniesieniu do terminu usunięcia wady określonego w § 15 ust. 15 d
lub wyznaczonego przez Zamawiającego,
iv. w razie wady stanowiącej Awarię Kanalizacji Dzierżawionej lub Awarię Istniejącej
Podbudowy Słupowej - 0,002 % Wynagrodzenia Netto za każdą rozpoczętą godzinę
opóźnienia w odniesieniu do odpowiedniego Czasu Usuwania Awarii określonego
w § 15 ust. 15 c
- przy czym kara umowna w pełnej wysokości naliczana jest osobno dla każdego
przypadku opóźnienia, a opóźnienie trwa do chwili jej usunięcia.
f)

za odstąpienie od Umowy lub Umowy Wykonawczej przez Zamawiającego lub przez
Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości
30% Wynagrodzenia Netto, a w przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawczej
w wysokości 30% Wynagrodzenia Częściowego Relacji, której Umowa Wykonawcza
dotyczy,
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określonych w Umowie Wykonawczej w przedmiocie ustanowienia Długookresowej
Dzierżawy Kanalizacji Kablowej lub Dzierżawy Podbudowy Słupowej.

3.

Suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 2 lit. b nie może przekroczyć 15%
Wynagrodzenia Netto. Kary umowne na podstawie ust. 2 lit. b, nie są naliczane za okres, za który
naliczane są kary umowne na podstawie ust. 2 lit. d.

4.

Jeżeli Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w Terminie Zakończenia Przedmiotu Umowy
kary umowne z tytułów, o których mowa w ust. 2 lit. b, są należne w wysokości 10% kwoty
obliczonej na podstawie ust. 2 lit. b, z uwzględnieniem ust. 3. Tym samym kary umowne,
o których mowa w ust. 2 lit. b, są należne w wysokości obliczonej zgodnie z ust. 2 lit. b
w przypadku, o którym mowa w ust. 9, jak również w przypadku, gdy Przedmiot Umowy nie
zostanie zakończony w Terminie Zakończenia Przedmiotu Umowy, natomiast w razie
zakończenia Przedmiotu Umowy w tym terminie są należne w wysokości określonej w zdaniu
pierwszym.

5.

Kary umowne z tytułu opóźnienia nie są naliczane za okres opóźnienia spowodowany wyłącznie
przez:
a)

Siłę Wyższą,

b) okoliczności będące następstwem działania lub zaniechania Zamawiającego lub osoby, za
którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania, lub
c) okoliczności niezależne od Wykonawcy, za które nie ponosi odpowiedzialności i które
nie stanowią wskazanych w Umowie ryzyk obciążających Wykonawcę.
Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w lit. a-c, spowodowania przez nie opóźnienia oraz
długości takiego opóźnienia spoczywa na Wykonawcy.
6.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nie zrealizowania Przedmiotu
Umowy w sposób zgodny z Ofertą Wykonawcy, to jest zrealizowania Obiektu 4 w sposób
niezgodny z deklaracjami Wykonawcy zawartymi w Ofercie Wykonawcy dotyczącymi kryterium
funkcjonalność infrastruktury przy uwzględnieniu kosztów eksploatacji (kryterium niecenowe - P
2), obejmującego podkryteria P2A, P2B, P2C.

7.

Kara umowna z tytułu o jakim mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu wynosi 0,02 %
Wynagrodzenia Netto za każdą 0,01 punktu jakie Wykonawca otrzymał w wyniku oceny przez
Zamawiającego jego Oferty Wykonawcy na podstawie której zawarta została Umowa, a których
nie otrzymałby gdyby w Ofercie Wykonawcy w zakresie kryterium niecenowego (P 2)
Wykonawca podał wartości jakie wynikają z rzeczywiście zrealizowanej Umowy (rzeczywiście
zrealizowanego Obiektu 4. Tym samym kara umowa o jakiej mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu naliczana będzie poprzez ustalenie odstępstwa w realizacji Obiektu 4 od deklaracji
Wykonawcy w tym zakresie zawartej w Ofercie Wykonawcy odnośnie podkryterium
niecenowego i przeliczenie tego odstępstwa na liczbę punktów których Wykonawca dostałby
mniej na etapie oceny ofert, gdyby Oferta Wykonawcy oceniana byłaby nie na podstawie jego
deklaracji w tym zakresie ale na podstawie rzeczywiście zrealizowanego Obiektu 4.

8.

Niezależnie od postanowień ust. 4, w razie wystąpienia przypadku uprawniającego
Zamawiającego do żądania kar umownych w tytułu, o których mowa w ust. 2 lit. b, kwota
obliczona zgodnie z odpowiednim postanowieniem ust. 2 lit. b, pomniejsza kwotę najbliższego
Wynagrodzenia Częściowego Relacja (zmniejszenie względem kwoty obliczonej na podstawie
§ 10. ust. 17, faktura jest wystawiana na kwotę uwzględniającą dokonanie tej redukcji). Kwota
pomniejszenia powiększa kwotę Wynagrodzenia Końcowego, z którego należne kary umowne
zostaną potrącone w wysokości obliczonej zgodnie z ust. 2 lit. b, albo zgodnie z ust. 4 zdanie
pierwsze, jeżeli Przedmiot Umowy zostanie zakończony w Terminie Zakończenia Przedmiotu
Umowy.
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9.

W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający, niezależnie od naliczenia kary umownej, o której
mowa w ust. 2 lit. f, jak również niezależnie od przyczyn odstąpienia, zachowuje prawo żądania
wszystkich kar umownych należnych do dnia odstąpienia. Postanowień ust. 4 nie stosuje się.

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w § 14 ust. 3 lub przez którąkolwiek ze Stron na
podstawie Przepisów Prawa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie
Zamawiający - w wysokości 5% Wynagrodzenia .
11. Zamawiającemu przysługuje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych
z różnych tytułów, jak i w ramach tytułów za ich poszczególne przypadki (np. z tytułu opóźnienia
za każdy Etap lub każde Działanie), co obejmuje w szczególności kary umowne wskazane
w Umowie, jak i w Umowach Wykonawczych.
12. Zamawiający Informuje Wykonawcę o ustaleniu kary umownej, podając jej wysokość oraz
uzasadnienie jej wymierzania, poprzez przesłanie odpowiedniej noty obciążeniowej do
Wykonawcy. Jednakże w przypadku kar umownych z tytułu, o którym mowa w ust. 2 lit. b,
Zamawiający informuje jedynie o wystąpieniu przypadku wstępnie uprawniającego do żądania
kary umownej, bez dokonywania ustalenia wysokości tej kary oraz bez wystawiania noty
obciążeniowej, aż do dnia spełnienia się warunku, o którym mowa w ust. 4 lub 8 - po spełnieniu
się jednego z tych warunków Zamawiający informuje Wykonawcę o ustaleniu kary umownej
w trybie określonym w zdaniu pierwszym.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
noty obciążeniowej dotyczącej kary umownej wystawionej przez Zamawiającego.
14. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty obciążeniowej od Wykonawcy.
15. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z Wynagrodzenia, jak również
z innych wierzytelności wobec Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do żądania kar umownych za
określony przypadek będzie sporne, Zamawiający, w celu uniknięcia zapłaty odsetek za
opóźnienie w zapłacie Wynagrodzenia w razie przegrania sporu, może zamiast potrącenia
dochodzić kar umownych na drodze postępowania sądowego wraz z odsetkami za opóźnienie
w zapłacie kar umownych. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę kar
umownych w wysokości zasądzonej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej.
§13.
Prawa autorskie i własność intelektualna
1.

Wykonawca oświadcza, że najpóźniej na chwilę przenoszenia praw, o których mowa
w niniejszym paragrafie, przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone autorskie prawa
majątkowe do dokumentacji powstałej lub pozyskanej w wykonaniu niniejszej Umowy,
w szczególności Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej.

2.

W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego:
a) całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji, bez ograniczeń terytorialnych
i czasowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
(i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy
dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, a także do wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera;
(ii) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których
Dokumentację utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy
oryginału albo egzemplarzy;
(iii) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w punkcie (ii) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego udostępniania
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ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet;
b) wyłączne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporządzania i korzystania) oraz zezwalania
na rozpowszechnianie wszelkich opracowań dokumentacji, a w szczególności jej adaptacji lub
przeróbek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentów (elementów) dokumentacji w innych
utworach;
c)

prawo do wykonywania opracowań, w rozumieniu przepisu art. 2 Prawa autorskiego,
dokumentacji. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich w pełnym zakresie , na wszystkich polach eksploatacji określonych
w niniejszym paragrafie.

3.

Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przechodzą na
Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Przejściowego Prac Przygotowawczych
przez Zamawiającego.

4.

W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu
naruszenia ich praw autorskich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego, zgodnie
z postanowieniami Umowy, z utworów, do których przeniesiono prawa autorskie zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną
odpowiedzialność, a także zaspokoić roszczenia osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

5.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie patentów, znaków
handlowych, marek lub innych dóbr chronionych zgodnie z przepisami polskiego prawa, zaś
w przypadku ich naruszenia jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia wszystkich
wyrządzonych szkód.

6.

Wykonawca uwalnia Zamawiającego i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia
i żądania osób trzecich spowodowanych naruszeniem przez Wykonawcę praw własności,
patentów, znaków firmowych, projektów przemysłowych, oprogramowania i własności
intelektualnej oraz uwalnia Zamawiającego od roszczeń postępowań sądowych, szkód
i wydatków, jakie mogą powstać w związku z niniejszym.

7.

W związku ze zobowiązaniem do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw
majątkowych i kierującą Stronami intencją w tym zakresie, Wykonawca niniejszym wyraża
nieodwołalną zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian, adaptacji,
przeróbek i modyfikacji dokumentacji, według woli i zapotrzebowania Zamawiającego, jak też na
wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie.
§14.
Odstąpienie od Umowy.

1.

Postanowienia niniejszego § 14, określają przypadki odstąpienia od Umowy bez uszczerbku dla
uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wynikających z Przepisów Prawa,
w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz art. 145 ust. 1 Pzp.

2.

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części,
jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Do istotnych naruszeń
postanowień Umowy należą w szczególności następujące przypadki:
a)

Wykonawca wykona jakąkolwiek istotną część Przedmiotu Umowy nieprawidłowo lub
niezgodnie z Umową,

b)

Wykonawca opóźnia się z zakończeniem jakiegokolwiek Etapu, Działania lub
Przedmiotu Umowy dłużej niż 30 Dni w stosunku do odpowiednio Terminu Zakończenia
Etapu, Terminu Zakończenia Działania lub Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy,
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c)

Wykonawca opóźnia się z przekazaniem zgodnego z Umową Harmonogramu
Szczegółowego, Koncepcji Ogólnej lub Szczegółowej Koncepcji Realizacji Relacji dłużej
niż 14 Dni,

d)

Zamawiający nie dokonał Odbioru Przejściowego dla co najmniej 6 (sześciu) Odcinków
Relacji, lub co najmniej 2 (dwóch) Węzłów Szkieletowych, lub Odbioru Częściowego dla
co najmniej 2 (dwóch) Relacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

e)

w stosunku do robót budowlanych realizowanych na co najmniej 2 (dwa) Odcinki Relacji
organy nadzoru budowlanego wstrzymały roboty budowlane,

f)

w stosunku do co najmniej 3 (trzech) nieruchomości, będących przedmiotem Prawa
Dysponowania Nieruchomościami lub Prawa Dysponowania Lokalami, ich właściciele
lub użytkownicy wieczyści wystąpili z powództwem do sądu o wynagrodzenie,
odszkodowanie, wydanie nieruchomości lub zaniechanie naruszeń,

g)

Wykonawca nie zapłacił w jakiejkolwiek części wynagrodzeń lub odszkodowań, w tym
opłat i kosztów, z tytułu pozyskania Praw Dysponowania Nieruchomościami, Praw
Dysponowania Lokalami, lub praw do Infrastruktury Obcej, lub też nie zapłacił
w jakiejkolwiek części opłat, kosztów lub odszkodowań związanych z uzyskaniem
Zezwoleń Administracyjnych lub Zezwoleń na Użytkowanie, oraz nie usunie takiego
naruszenia w terminie 7 Dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego

h)

Wykonawca nie przedłożył w terminie zgodnej z Umową polisy ubezpieczeniowej, lub
nie przedłużył w terminie ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy lub polisy ubezpieczeniowej,

i)

łączna wartość kar umownych, do których żądania uprawniony jest Zamawiający
w przypadkach określonych w Umowie lub Umowach Wykonawczych przekroczy 10%
wartości Wynagrodzenia Netto,

j)

Wykonawca, a w przypadku Wykonawcy wspólnie realizującego zamówienie - wszystkie
podmioty działający wspólnie w konsorcjum jako Wykonawca, znajdzie się w stanie
niewypłacalności lub zostanie wszczęte wobec niego postępowanie zmierzające do
likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,

k)

zostanie zajęty majątek Wykonawcy (któregokolwiek z Wykonawców działających
wspólnie), lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu
Umowy, lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy nad majątkiem Wykonawcy,
z wyjątkiem przypadków, gdy zajęcie następuje w następstwie ogłoszenia upadłości.

3.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający mimo pisemnego
wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia dodatkowego terminu 30 Dni, będzie w zwłoce
z zapłatą bezspornej części Wynagrodzenia z tytułu wystawionych prawidłowo przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur na łączną kwotę stanowiącą co
najmniej 10 % Wynagrodzenia, a zwłoka w zapłacie takiej kwoty wynosi ponad 60 Dni. Zwłoką
Zamawiającego nie jest wstrzymanie lub opóźnienie płatności przez Instytucję Zarządzającą na
podstawie Umowy o dofinansowanie i w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy.

4.

Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w:

5.

a)

ust. 2 lit. a oraz c-i - po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez
Zamawiającego w wezwaniu, nie dłuższego niż 7 Dni od dnia doręczenia wezwania, o ile
Umowa nie przewiduje dłuższego terminu,

b)

ust. 2 lit. b oraz j-k - bez uprzedniego wezwania od Zamawiającego i bez wyznaczenia
przez Zamawiającego dodatkowego terminu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku
podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji Projektu odpowiednio w całości lub w części,
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ze względu na nieprzyznanie dofinansowania ze środków unijnych (w szczególności będące
następstwem decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie zatwierdzenia wkładu unijnego),
za zapłatą odstępnego w wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych.
6.

W przypadku niewykonania całości Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.,
oprócz uprawnień zastrzeżonych w Umowie na rzecz Zamawiającego z tytułu opóźnienia
względem Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy
bez wyznaczenia terminu dodatkowego (lex comissoria). Zamawiający, według swojego wyboru,
może w takim przypadku odstąpić od tej części Przedmiotu Umowy, która nie została jeszcze
wykonana, albo od całości Umowy, w tym już wykonanych i odebranych części Przedmiotu
Umowy. Wykonawca potwierdza, że ze względu na znany Wykonawcy cel Umowy (realizacja
Projektu dofinansowanego ze środków unijnych) wykonanie częściowe Przedmiotu Umowy po
dniu 30 czerwca 2015 r. może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia.

7.

Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Umowy:
a)

dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju, przy czym przez
„praktyki korupcyjne” rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia
za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako zachęty czy nagrody
za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej
z zawarciem Umowy lub wykonywaniem już zawartej Umowy,

b)

okaże się, że zawarcie Umowy lub jej wykonywanie powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatków handlowych, przy czym przez „nadzwyczajne wydatki
handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w Umowie i niewynikające z właściwie
zawartych umów, porozumień, powołujące się na Umowę, prowizje wypłacone w zamian
za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem prawa,

- i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Umowy,
to Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części.
8.

Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 3, 5 i 6 może być
wykonane w terminie do 90 Dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej
odstąpienie od Umowy, a z przyczyn określonych w ust. 2 i 7 może być wykonane w terminie do
90 Dni licząc od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o zaistnieniu okoliczności
uzasadniającej odstąpienie od Umowy, jednakże w odniesieniu do odstąpienia z przyczyn
określonych w ust. 2 lit. a-e oraz h i ust. 5 nie później niż do dnia 31.03.2016 r. Termin, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, liczy się dla każdego przypadku naruszenia, w szczególności
odrębnie dla opóźnienia w odniesieniu do zakończenia Przedmiotu Umowy, jak i każdego Etapu
lub Działania.

9.

Odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne z chwila doręczenia drugiej Stronie oświadczenia
0 odstąpieniu. W oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający określa czy odstępuje od Umowy
w całości lub w części.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 2, 6
1 7 powyżej, Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń względem
Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego na podstawie ust. 5, zapłata odstępnego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy
z tytułu odstąpienia od Umowy.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie części Przedmiotu
Umowy:
a)

Wykonawca nie j est zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane prace,

b)

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej
części Przedmiotu Umowy, która została objęta dokonanymi Odbiorami, obliczonego
zgodnie z ust. 13, a Zamawiający może wstrzymać płatności Wynagrodzenia do czasu
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ustalenia roszczeń związanych z odstąpieniem od Umowy, które będą przedmiotem
potrącenia,
c)

Zamawiający zachowuje na warunkach określonych w Umowie prawa wynikające
z gwarancji i rękojmi za wady (w tym zakresie stosuje się postanowienia Umowy
pomimo odstąpienia w części) w związku z wykonanych przez Wykonawcę zakresem
Przedmiotu Umowy.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
a)

w terminie 14 dni od daty odstąpienia/rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego
sporządzi
szczegółowy protokół
inwentaryzacji
dotychczas
zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania,

b)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne czynności
zabezpieczające roboty wykonane w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;
w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania tych czynności
w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy, Zamawiający zleci wykonanie tych
czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c)

Wykonawca zgłosi do odbioru prace przerwane i
odstąpienia/rozwiązania (w przypadku odstąpienia w części),

d)

Wykonawca na swój koszt, w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu
inwestycji dostarczone lub wzniesione urządzenia zaplecza oraz infrastrukturę, której
Zamawiający nie odbierze na podstawie ust. 13, przywracając teren budowy do stanu
poprzedzającego rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy.

wykonane

do

dnia

13. W przypadku odstąpienia od Umowy w zakresie części Przedmiotu Umowy Zamawiający
przystąpi do odbioru zgłoszonych prac przerwanych i wykonanych i w przypadku dokonania ich
odbioru zapłaci proporcjonalną cześć Wynagrodzenie za wykonaną i odebraną cześć Przedmiotu
Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie roszczenia przysługujące mu
względem Wykonawcy.
14. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości Strony zwrócą sobie to co już świadczyły
w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli
odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za świadczone usługi oraz za
korzystanie z Przedmiotu Umowy nie należy się wynagrodzenie, ani też za zużycie Przedmiotu
Umowy w granicach normalnego korzystania. Postanowienia ust. 12 lit. a, b i d stosuje się
odpowiednio.
15. Koszt zabezpieczenia robót oraz koszt zabezpieczenia terenu budowy obciąża Stronę,
z przyczyny której odstąpiono od Umowy.
§ 15.
Rękojmia za wady
1.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wszelkie wady fizyczne
i prawne Przedmiotu Umowy, w szczególności za wszelkie wady fizyczne i prawne Obiektu 4
i jego poszczególnych elementów, Praw Dysponowania Nieruchomościami, Praw Dysponowania
Lokalami, Dzierżawy Podbudowy Słupowej, Długookresowej Dzierżawy Kanalizacji Kablowej,
Zezwoleń Administracyjnych i Zezwoleń na Użytkowanie, co dotyczy w szczególności sytuacji,
gdy:
a)

występują wady zmniejszające wartość lub użyteczność Przedmiotu Umowy ze względu
na cel w Umowie oznaczony lub wynikający z przeznaczenia jakiemu ma on służyć,
co dotyczy w szczególności sytuacji wykonania Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny
z Umową lub Umową Wykonawczą, w tym zwłaszcza z OPZ lub Wymaganiami
Zamawiającego,
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b)

Przedmiot Umowy nie ma właściwości, o których
Zamawiającego lub został wydany w stanie niezupełnym,

Wykonawca

zapewniał

c)

Przedmiot Umowy nie spełnia parametrów, warunków lub norm, jakie wynikają
z dostarczonych Zamawiającemu certyfikatów, gwarancji jakości, świadectw, Umów
Wykonawczych lub innych dokumentów dotyczących jakości, parametrów, warunków
lub norm poszczególnych elementów składowych Przedmiotu Umowy, co dotyczy
w szczególności użytych przez Wykonawcą do realizacji Zamówienia materiałów
i urządzeń, wykorzystanej Infrastruktury Obcej oraz realizowanych robót budowlanych
i prac obejmujących Prace Przygotowawcze, przy czym parametry, warunki i normy nie
mogą być niezgodne z Umową, w tym Wymaganiami Zamawiającego,

d)

Przedmiot Umowy, w szczególności Prawa Dysponowania Nieruchomościami, Prawa
Dysponowania Lokalami, Dzierżawa Podbudowy Słupowej, Długookresowa Dzierżawa
Kanalizacji Kablowej, Własność Infrastruktury Obcej, narusza uzasadnione prawa osób
trzecich, w tym prawa własności, prawa obligacyjne lub rzeczowe, prawa autorskie lub
prawa pokrewne, lub też jest obciążony prawami osób trzecich (rzeczowymi,
obligacyjnymi lub prawami innego rodzaju), lub też prawo objęte Przedmiotem Umowy
nie istnieje,

e)

Przedmiot Umowy został zrealizowany w oparciu, na podstawie, lub przy wykorzystaniu
Zezwoleń Administracyjnych, Zezwoleń na Użytkowanie, Praw Dysponowania
Nieruchomościami, Praw Dysponowania Lokalami, innych umów lub dokumentów
obciążonych wadami prawnymi.

2.

Rękojmia za wady udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu obejmuje cały Przedmiot
Umowy, w tym wszystkie rzeczy, prawa i inne składające się na niego elementy, to jest
w szczególności wykonane wszelkie prace projektowe i roboty budowlane, użyte materiały
i urządzenia, kable światłowodowe, kanalizację kablową, szafy i kontenery telekomunikacyjne,
Dokumentację Projektową i inne Prace Przygotowawcze, Dokumentację Powykonawczą,
Dokumentację Infrastruktury Obcej, a także Infrastrukturę Obcą, której Własność została
przeniesiona na Zamawiającego lub do której ustanowiono na rzecz Zamawiającego Dzierżawę
Podbudowy Słupowej lub Długookresową Dzierżawę Kanalizacji Kablowej, jak również Prawa
Dysponowania Nieruchomościami, Prawa Dysponowania Lokalami.

3.

Rękojmia za wady, w odniesieniu do poszczególnych części Przedmiotu Umowy, obowiązuje od
dokonania pierwszego dla danej części Odbioru Przejściowego, a jeżeli nie podlegała Odbiorowi
Przejściowemu, to od dokonania dotyczącego jej Odbioru Częściowego, włącznie z wadami
zgłoszonymi w toku procedury Odbioru.

4.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia
dokonania Odbioru Końcowego, jednakże:
a) w zakresie wad fizycznych Podbudowy Słupowej, Istniejących Pomieszczeń oraz Kanalizacji
Kablowej Dzierżawionej uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają dopiero
z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umów Wykonawczych ustanawiających na rzecz
Zamawiającego odpowiednio Dzierżawę Podbudowy Słupowej, Prawo Dysponowania
Lokalami lub Długookresową Dzierżawę Kanalizacji Kablowej,
b) w zakresie żądania zwrotu części Wynagrodzenia, żądania wydania rzeczy niewadliwej za
zwrotem wadliwej oraz żądania zwrotu kosztów wykonania zastępczego, wygasają nie
wcześniej niż z upływem 3 (trzech) lat od chwili, kiedy Zamawiający dowiedział się
o istnieniu wady.
Do objęcia danej wady fizycznej uprawnieniami z tytułu rękojmi wystarczające jest zgłoszenie
wady w okresie na jaki udzielono rękojmię za wady.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne wygasają z upływem 3 (trzech) lat od chwili, kiedy
Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli Zamawiający dowiedział się o istnieniu
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wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w którym
orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
5.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać gotowość do usuwania wad z tytułu rękojmi w terminie
60 (sześćdziesięciu) Dni licząc od Dnia Zawarcia Umowy.

6.

Począwszy od 61 (sześćdziesiątego pierwszego) Dnia licząc od Dnia Zawarcia Umowy
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania gotowości do usuwania wad z tytułu rękojmi
i przyjmowania zgłoszeń w Dniach Roboczych pomiędzy godz. 7.00 a 16.00, następnie od
Odbioru Końcowego przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, to jest całą dobę, każdego
dnia, w tym w dniach ustawowo wolnych od pracy, aż do upływu okresu 5 (pięciu) lat od dnia
dokonania Odbioru Końcowego, a następnie w Dniach Roboczych pomiędzy godz. 7.00 a 16.00,
aż do upływu ostatniego okresu, na jaki zawarto Umowę Wykonawczą na Dzierżawę Podbudowy
Słupowej lub Długookresową Dzierżawę Kanalizacji Kablowej.

7.

Jeżeli w zakresie użytych do realizacji Przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń ich producent
lub dostawca udzielił Wykonawcy jako ich nabywcy rękojmi na okres dłuższy niż określony ust.
4 niniejszego paragrafu, Wykonawca na podstawie samej Umowy, z dniem dokonania
pierwszego dla danej części Przedmiotu Umowy Odbioru Przejściowego lub Odbioru
Częściowego, przenosi na Zamawiającego uprawnienia w tym zakresie obejmujące okres po
upływie 5 (pięciu) lat od dokonania Odbioru Końcowego. W Protokole Odbioru Przejściowego
lub Odbioru Częściowego specyfikuje się przedmiot i dodatkowy okres oraz podmiot
odpowiedzialny z tytułu takiej rękojmi za wady.

8.

Postanowienie ust. 7 stosuje się odpowiednio jeżeli w zakresie wykorzystanej do realizacji
Przedmiotu Zamówienia Infrastruktury Obcej Wykonawca uzyskał od Dysponenta Infrastruktury
Obcej rękojmię za wady na okres dłuższy niż określony ust. 4 niniejszego paragrafu..

9.

O przeniesieniu uprawnień z tytułu rękojmi z Wykonawcy na Zamawiającego, w okolicznościach
i warunkach wskazanych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu Wykonawca obowiązany jest
zawiadomić podmioty, które udzieliły mu przedmiotowej rękojmi, a w przypadku niedokonania
tego zawiadomienia Wykonawca ponosić będzie wszelki konsekwencje niewykonania tego
obowiązku, włącznie z odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec Zamawiającego.

10. W celu wykonania uprawnień o jakich mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu Wykonawca na
każde żądanie Zamawiającego, złożone w terminie 30 Dni od dnia dokonania właściwego
Odbioru, udzieli Zamawiającemu pełnej informacji o warunkach rękojmi udzielanej Wykonawcy
przez producentów lub dostawców materiałów i urządzeń wykorzystanych przez Wykonawcę do
realizacji Przedmiotu Umowy, jak też w odniesieniu do Infrastruktury Obcej wykorzystanej przez
Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy.
11. Dokonanie jakiegokolwiek Odbioru przewidzianego w Umowie, lub nawet odbioru nie
przewidzianego wprost w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu
rękojmi wobec Zamawiającego, choćby w chwili wydania Przedmiotu Umowy lub jego części, to
jest w chwili dokonywania danego Odbioru Zamawiający wiedział lub z łatwością mógł się
dowiedzieć o wadzie.
12. Niezależnie od obowiązków Zamawiającego związanych z Odbiorami określonymi w Umowie,
Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Umowy lub jego części i uprawnienia
z tytułu rękojmi za wady są niezależne od tego czy Zamawiający dokonał, mógł czy też powinien
dokonać badania Przedmiotu Umowy lub jego części. Tym samym Wykonawca w zakresie
swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie może nigdy podnieść przeciw Zamawiającemu
zarzutu lub uwolnić się z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, poprzez wskazanie, że Przedmiot
Umowy lub jego część nie została właściwe sprawdzona i zbadana przez Zamawiającego podczas
dokonywania Odbiorów lub w jakimkolwiek innym czasie.
13. Zamawiający w odniesieniu do danej wady fizycznej Przedmiotu Umowy, co dotyczy okresu
rękojmi przypadającego wyłącznie po dokonaniu Odbioru Końcowego, traci uprawnienia z tytułu
rękojmi, jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy o stwierdzonej wadzie w terminie 6(sześciu) miesięcy
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od dnia jej wykrycia, przy czym przez dzień wykrycie wady przez Zamawiającego należy
rozumieć datę, w której Zamawiający bez podejmowania nadzwyczajnych działań, w normalnym
toku korzystania z Przedmiotu Umowy z całą pewnością zidentyfikował konkretną wadę.
W zakresie części Przedmiotu Umowy objętych Odbiorami Przejściowymi lub Odbiorami
Częściowymi w okresie rękojmi poprzedzającym Odbiór Końcowy, Zamawiający jest
uprawniony do dokonania zawiadomienia o wadzie fizycznej w dowolnym czasie, nie później
jednak niż w terminie 6(sześciu) miesięcy od dnia dokonania Odbioru Końcowego.
14. Wady Przedmiotu Zamówienia objęte rękojmią za wady dzielą się na Awarie Priorytetowe,
Awarie Zwykłe, Awarie Kanalizacji Dzierżawionej, Awarie Podbudowy Słupowej oraz Pozostałe
Wady.
15. W ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiający może zawsze, niezależnie od tego
czy wada jest istotna i czy rzecz jest oznaczona co do tożsamości, żądać bezpłatnego usunięcia
wady, a Wykonawca zobowiązany jest ją usunąć poprzez naprawę, wymianę rzeczy lub prawa na
wolne od wad, lub też usunięcia w inny sposób odpowiedni do rodzaju wady, w następujących
terminach:
a) Awaria Priorytetowa - Czas Reakcji: lh, Czas Usunięcia: 8h
b) Awaria Zwykła - Czas Reakcji: 8h, Czas Usunięcia 48h
c) Awaria Kanalizacji Dzierżawionej / Awaria Istniejącej Podbudowy Słupowej - Czas
Reakcji: 8h, Czas Usunięcia: 48h
d) Pozostałe Wady - Czas Reakcji: 48h, Czas Usunięcia: 14 Dni
- przy czym terminy liczy się od dnia, godziny i minuty zgłoszenia dokonanego w sposób
wskazany w OPZ, w tym w szczególności ust. 11.1.5 OPZ oraz zgodnie z regulaminem
jaki zostanie ustalony na podstawie 11.1.11 .OPZ.
16.

Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający może zlecić
usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie
może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to nadmiernych kosztów lub było bardzo
utrudnione. W szczególności Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności wyłącznie
poprzez zaproponowanie obniżenia Wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad Przedmiotu
Zamówienia. Nie pozbawia to jednak uprawnienia Zamawiającego obniżenia Wynagrodzenia
wskutek stwierdzenia wad Przedmiotu Zamówienia lub dokonywania ich usunięcia przez
Wykonawcę w sposób naruszający uzasadniony interes Zamawiającego.

17. Gdy wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wady
w terminie określonym w ust. 15, Zamawiający może zlecić usunięcie zgłoszonej wady przez
osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy, powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę.
18. Ilekroć w niniejszej Umowie lub Umowie Wykonawczej jest mowa o zleceniu przez
Zamawiającego usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, należy przez to zawsze rozumieć
również możliwość w której Zamawiający samodzielnie, to jest przy użyciu własnych zasobów
usuwa wadę, bez zlecania tego podmiotowi trzeciemu. Dotyczy to także bezpośredniego nabycia
przez Zamawiającego prawa wolnego od wad (np. Prawa Dysponowania Nieruchomością, Prawa
Dysponowania Lokalem, prawa do korzystania z Infrastruktury Obcej) lub uzyskania wolnego od
wad Zezwolenia Administracyjnego lub Zezwolenia na Użytkowanie, w tym w wyniku
postępowań przed organem nadzoru budowlanego. Takie działanie Zamawiającego nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku pokrycia kosztów działania Zamawiającego, które wyceniane będą
według wartości rynkowych w przypadku kosztów własnych lub według wartości poniesionych
kosztów w przypadku płatności na rzecz osób trzecich (np. z tytułu nabycia prawa wolnego od
wad, w szczególności Prawa Dysponowania Nieruchomością lub dokonania opłaty za pozyskanie
Zezwolenia Administracyjnego lub Zezwolenia na Użytkowanie). To samo dotyczy sytuacji gdy
wada usunięta zostanie przez Operatora Infrastruktury lub podmiot działający w jego imieniu lub
na jego rzecz.
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19. W przypadku zlecenia osobie trzeciej przez Zamawiającego usunięcia wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy, Zamawiający przedstawi Wykonawcy rachunek z tego tytułu w terminie 30 dni od
dnia zakończenia usuwania wady. Upływ tego terminu nie powoduje jednak wygaśnięcia
roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tego tytułu. Rzeczywista zapłata przez
Zamawiającemu podmiotowi trzeciemu z tytułu usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy
nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy.
20. Gdy zgłoszonej wady usunąć się nie da, Zamawiający może wedle swojego wyboru od Umowy
lub Umowy Wykonawczej odstąpić w zakresie części Przedmiotu Umowy dotkniętego taką wadą
lub obniżyć Wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, a jeżeli stwierdzono tylko wadę fizyczną,
o której mowa w ust. 15 lit. d, Zamawiający może jedynie obniżyć Wynagrodzenie
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady
w wyznaczonym w ust. 15 terminie, a Zamawiający nie korzysta z uprawnienia do zlecenia
osobie trzeciej usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie odstąpienia od Umowy
lub Umowy Wykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest na swoje ryzyko i koszt zdemontować
lub rozebrać dotkniętą wadą część Przedmiotu Umowy, a Zamawiający może żądać zwrotu części
Wynagrodzenia w wysokości kosztów odtworzenia odpowiedniej części Przedmiotu Umowy
wolnej od wad, zapłaty kary umownej w wysokości określonej odpowiednio w §12 Umowy lub
Umowie Wykonawczej, a jeżeli nie zachodzi żadna z określonych tam podstaw do naliczania kar
umownych, w wysokości 1% Wynagrodzenia oraz odszkodowania uzupełniającego w razie
poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej. Wybór uprawnień z tytułu rękojmi
za wady należy do Zamawiającego, w szczególności po bezskutecznym upływie terminu do
usunięcia wady, której usunięcie jest możliwe, Zamawiający może według swojego uznania
zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, odstąpić od Umowy w zakresie
dotkniętej wadą części Przedmiotu Umowy, obniżyć Wynagrodzenie w odpowiednim stosunku
lub w dalszym ciągu żądać usunięcia wady oraz naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia
w jej usunięciu. Zamawiający może zmienić wybór uprawnień z tytułu rękojmi za wady,
z wyjątkiem przypadku, w którym skorzystał z uprawnienia do odstąpienia, a Wykonawca
zdemontował już wadliwą cześć Przedmiotu Umowy i dokonał zwrotu odpowiedniej części
Wynagrodzenia.
21. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wyłącznie w razie
udowodnienia, że wada została spowodowana wyłącznie wskutek działania siły wyższej,
działania Zamawiającego lub - od chwili przejścia na Zamawiającego niebezpieczeństwa
przypadkowej utraty lub uszkodzenia dotkniętej wadą części przedmiotu umowy - działania
osoby, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Dowód wystąpienia tych okoliczności
obciąża Wykonawcę.
22. W razie odstąpienia od Umowy, w następstwie którego Zamawiający zachowuje co najmniej
cześć Przedmiotu Zamówienia, w zakresie tej części Przedmiotu Zamówienia pozostają w mocy
wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu i mają zastosowanie pomimo odstąpienia od
Umowy.
23. Rękojmią za wady objęte są wady fizyczne, które powstały przed przejściem na Zamawiającego
niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, jak również wady, które
powstały w okresie rękojmi po przejściu tego niebezpieczeństwa na Zamawiającego, niezależnie
od tego, czy ich przyczyna tkwiła w rzeczy przed przejściem niebezpieczeństwa. W odniesieniu
do wad prawnych oraz wad praw i innych niż rzeczy elementów Przedmiotu Umowy, rękojmią za
wady objęte są wszystkie wady, które zostaną ujawnione w okresie rękojmi, bez względu kiedy
powstały i z jakich przyczyn.
24. Wiedza Zamawiającego o wadzie w chwili zawarcia Umowy, Umowy Wykonawczej lub
wydania Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
25. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy Infrastruktury
Obcej Telekomunikacyjnej, wadą jest również taka cecha rzeczy, która jest następstwem zwykłej,
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dotychczasowej eksploatacji rzeczy, a także brak praw do korzystania z nieruchomości na
potrzeby eksploatacji lub konserwacji Infrastruktury Obcej Telekomunikacyjnej.
26. Wykonawca ponosi pełną, nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu wszelkich strat i kosztów
poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wystąpienia wad Przedmiotu Zamówienia, co
dotyczy w szczególności strat i kosztów poniesionych przez Zamawiającego w ramach
odpowiedzialności Zamawiającego wobec Operatorem Infrastruktury z tytułu oddania Sieci WSS,
w tym Obiektu 4, w stanie przydatnym do umówionego użytku, gotową do eksploatacji, w pełni
sprawną oraz utrzymywania jej w takim stanie. Tym samym odpowiedzialność Wykonawcy
wobec Zamawiającego obejmuje zawsze obok konieczności usunięcia stwierdzonej wady lub
pokrycia kosztów jej usunięcia poniesionych przez Zamawiającego obowiązek pokrycia
wszelkich kosztów i strat, w tym utraconych korzyści, będących bezpośrednim lub pośrednim
następstwem wad Przedmiotu Zamówienia.
27. Zamawiający może ze skutkiem dla Wykonawcy pisemnie upoważnić Operatora Infrastruktury,
a także określonego Przedsiębiorcę Telekomunikacyjnego lub JST, do wykonywania
oznaczonych w upoważnieniu czynności w zakresie dotyczącym rękojmi lub gwarancji za wady,
w szczególności do zgłaszania wad i realizowania uprawnień w postaci żądania ich usunięcia lub
zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
28. Umowy Wykonawcze mogą dodatkowo rozszerzać odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu
rękojmi za wady.
29. Kary umowne zastrzeżone dla przypadku wystąpienia wady lub w związku z uprawnieniami
z tytułu rękojmi, w szczególności w razie opóźnienia w usunięciu wady lub odstąpienia od
Umowy lub Umowy Wykonawczej, mają charakter kumulatywny, co oznacza, że nie uwalniają
Wykonawcy od obowiązków wynikających z udzielonej rękojmi za wady, ani też Wykonawca
nie może uwolnić się od tych obowiązków poprzez zapłatę kar umownych.
30. W razie wystąpienia wady wybór uprawnień pomiędzy uprawnieniami z tytułu rękojmi za wady
oraz uprawnieniami z tytułu gwarancji za wady, należy do Zamawiającego. Zamawiający może
zmienić wybór uprawnień, jak również korzystać z uprawnień z każdego z tych tytułów, jeżeli
uprawnienie z jednego tytułu nie jest skuteczne.
31. W pozostałym zakresie nie uregulowanym w Umowie lub OPZ, do rękojmi za wady fizyczne
i prawne mają zastosowanie Przepisy Prawa, zwłaszcza przepisy dotyczące praw autorskich oraz
przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące odpowiednio umowy o roboty budowlane, umowy
sprzedaży, umowy o dzieło, umowy dzierżawy lub innej podobnej umowy.

§ 16.
Gwarancja jakości
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach określonych w Umowie,
która stanowi dokument gwarancji Wykonawcy.

2.

Gwarancją objęte są wszelkie wady fizyczne Przedmiotu Umowy, co obejmuje w szczególności
wady określone w § 15. ust. 1 lit. a-c. Gwarancja nie obejmuje praw objętych Przedmiotem
Umowy.

3.

Gwarancja udzielona jest na okres 60 miesięcy liczony od dnia Odbioru Końcowego. Jeżeli
w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant
wymienił część rzeczy, postanowienie zdania drugiego, stosuje się odpowiednio do części
wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego
wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

4.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady stwierdzone przez Zamawiającego i zgłoszone Wykonawcy
w okresie, na jaki została udzielona gwarancja, bez względu na to czy przyczyna ich powstania
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tkwiła w rzeczy objętej gwarancją (gwarancja obejmuje również wady, których przyczyna nie
tkwiła w rzeczy objętej Przedmiotem Umowy) i bez względu na czas przejścia na Zamawiającego
niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
5.

Wszelkie wady będą usuwane na miejscu, w którym znajduje się rzecz objęta gwarancją.

6.

Gwarancja obejmuje także Awarie, które powstały wskutek zwykłej eksploatacji rzeczy przez
Zamawiającego lub osoby, której Zamawiający udostępnił rzecz do korzystania.

7.

W razie ujawnienia się po raz drugi wady tego samego rodzaju i dotyczącej tego samego
elementu Przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać usunięcia wady poprzez wymianę
elementu na wolny od wad, a nie poprzez jego naprawę.

8.

Uprawnienia z tytułu gwarancji przedawniają się na zasadach określonych w przepisach Kodeksu
cywilnego, niezależnie od upływu okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 3. Jednakże
uprawnienie do odstąpienia od Umowy lub Umowy Wykonawczej wygasa, jeżeli odstąpienie nie
zostanie dokonane najpóźniej do dnia, w którym upływa okres gwarancji.

9.

W zakresie nieuregulowanym odmiennie w ust. 1-8, do gwarancji jakości stosuje się odpowiednio
postanowienia § 15. ust. 1-29. W zakresie nieuregulowanym odmiennie stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji jakości przy sprzedaży.

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną listę materiałów oraz
wyrobów wykorzystanych w ramach realizacji Obiektu 4 objętych gwarancjami producentów lub
dostawców, wraz ze wskazaniem ich producenta lub dostawcy oraz dokumentem gwarancyjnym.
Lista ta dostarczana będzie wraz z Odbiorem Częściowym.

1.

Z zastrzeżeniem ust. 2, każda ze Stron ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach
określonych w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2.

W przypadkach określonych w Umowie, w szczególności w OPZ, Wykonawca odpowiada za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności,
niezależnie od zachowania należytej staranności.

3.

Odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą, utratą dóbr materialnych lub
z uszkodzeniem ciała czy śmiercią, w czasie wykonywania prac wynikających z Umowy, ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności na swój koszt strzec mienia
znajdującego się na terenie budowy.
§ 18 .

Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę.
1.

Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ją realizujących, tj. do [...].

2.

Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę odpowiadają wobec Zamawiającego z tytułu Umowy
solidarnie.

3.

Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę wyznaczają spośród siebie Lidera upoważnionego do
zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie
Umowę. Pojęcie „Lider” oznacza pełnomocnika w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego
i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie
realizujących niniejsza Umowę.

4.

Liderem, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest [...]. W przypadku zmiany umowy pomiędzy
wykonawcami wspólnie realizującymi Umowę i wyznaczeniu innego Wykonawcy na Lidera,
dopuszcza się zmianę Umowy.

U N IA EUROPEJSKA

PROGRAMY REGIONALNE

W O JEW O DZTW O
WIELKOPOLSKIE

N A R O D O W A STPATfC.IA SPÓJNOŚCI

EUROPEJSKI FUND USZ
RO ZW O JU REGIONALNEGO

H

§19.
Zmiana Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy
1.

Jeżeli w czasie realizacji Umowy utrzymywać się będą ujemne temperatury powietrza na
poziomie uniemożliwiającym - z uwzględnieniem rodzaju wykonywanych robót i zasad sztuki
budowlanej - rozpoczęcie robót budowlanych lub ich kontynuowanie, możliwe jest przesuniecie
Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy, pod warunkiem:
a) wykazania przez Wykonawcę, że był on gotowy do prowadzenia prac budowlanych
polegających na ułożeniu Kanalizacji Kablowej lub Łączy Światłowodowych, co
wynikać będzie w szczególności z zakończonego Odbioru Przejściowego Prac
Przygotowawczych Odcinka Relacji (co dotyczy prac budowlanych związanych
z Kanalizacją Kablową) lub z zakończonego Odbioru Przejściowego Odcinka Relacji (co
dotyczy prac budowlanych związanych z Łączami Światłowodowymi), na którym to
Odcinku Relacji Wykonawca planował prowadzenie prac budowlanych polegających na
ułożeniu Kanalizacji Kablowej lub Łączy Światłowodowych,
b) wykazania przez Wykonawcę, że na Odcinku Relacji o jakim mowa w pkt. a,
utrzymywała się temperatura powietrza uniemożliwiająca rozpoczęcie lub kontynuowanie
robót budowlanych w tych dniach,
c) wykazania przez Wykonawcę, że stosowana przez niego technologia wykonywania robót
budowlanych, w tym w szczególności układania Kanalizacji Kablowej lub Łączy
Światłowodowych uniemożliwiała ich prawidłowe wykonanie w czasie zaistniałych
ujemnych temperatur powietrza.

2.

W sytuacji o jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy spełnieniu warunków tam
wskazanych, Termin Zakończenia Umowy może ulec przedłużeniu o rzeczywisty czas
utrzymywania się temperatury powietrza na poziomie uniemożliwiającym - z uwzględnieniem
rodzaju wykonywanych robót i zasad sztuki budowlanej - rozpoczęcie robót budowlanych lub ich
kontynuowanie, przy czym łączny okres przedłużenia Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy,
odnośnie wszystkich pojedynczych sytuacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
w całym okresie realizacji Umowy nie może w żadnym przypadku przekroczyć 30 dni.

3.

Jeżeli w czasie realizacji Umowy wystąpiło zdarzenie, które zgodnie z definicją w Umowie jest
Siłą Wyższą, Termin Zakończenia Przedmiotu Umowy może ulec przedłużeniu po warunkiem:
a) zdarzenie będące Siłą Wyższą miało miejsce w Obszarze Inwestycyjnym objętym
Umową,
b) zdarzenie będące Siłą Wyższą wywołało skutki w tych Relacjach lub Odcinkach Relacji,
w których Wykonawca prowadził prace budowlane w momencie, w którym nastąpiło
zdarzenie Siły Wyższej,
c) wykazania przez Wykonawcę, że zdarzenie Siły Wyższej miało rzeczywisty, istotny
wpływ na realizacje Umowy przez Wykonawcę, to jest wykazanie adekwatnego związku
przyczynowego pomiędzy zdarzeniem Siły Wyższej a brakiem możliwości wykonywania
prac związanych z realizacją Umowy.

4.

W razie opóźnień w terminach załatwienia spraw w postępowaniach zmierzających do uzyskania
Zezwoleń Administracyjnych lub Zezwoleń na Użytkowanie, które nie są i nie były
w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, dopuszczalne jest przedłużenie Terminu
Zakończenia Przedmiotu Umowy jednakże tylko i wyłącznie za okres opóźnienia łącznie nie
dłuższy niż 3 miesiące. Oznacza to, że wszelkie dalsze opóźnienia w terminach załatwienia spraw
w postępowaniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, trwające łącznie ponad 3 miesiące, nie
stanowią podstawy do zmiany Umowy. Niezależnie od liczby opóźnionych postępowań oraz
przyczyn i okresu opóźnień, nie jest dopuszczalne przedłużenie Terminu Zakończenia Przedmiotu
Umowy, z tej przyczyny, o okres dłuższy niż 3 miesiące. Zmiana Umowy, o której mowa
w niniejszym ustępie, nie jest jednak dopuszczalna, jeżeli występują inne jeszcze przyczyny
34
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Przedmiotu Umowy, za które odpowiedzialność ponosi

5.

Łączny okres przedłużenia Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy, z wszelkich powodów, nie
może przekroczyć 180 dni względem terminu 31 grudnia 2014 r., co oznacza, że Termin
Zakończenia Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2015 r.

6.

Zmiana Terminu Zakończenia Umowy w przypadkach o jakich mowa w niniejszym paragrafie
następuje zawsze na podstawie aneksu do Umowy, podpisywanego przez Zamawiającego
i Wykonawcę.

7.

Zmiana Terminu Zakończenia Umowy w przypadkach o jakich mowa w niniejszym paragrafie
stanowi zmianę Umowy i następuje na wniosek Wykonawcy. Wykonawca wniosek o dokonanie
odpowiedniego aneksu obejmującego przedłużenie Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy
składa do Zamawiającego wraz z pełnym wykazaniem okoliczności uzasadniających zmianę
Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy oraz potwierdzeniem ich wystąpienie przez Inżyniera
Kontraktu.

8.

Postanowienia niniejszego paragrafu uzasadniające zmianę Terminu Zakończenia Umowy,
odnosi się odpowiednio do zmiany Terminu Zakończenia Etapu lub Działania, które mogą być
zmienione proporcjonalnie, jeżeli dotyczy ich okoliczność uzasadniająca zmianę i przy
zachowaniu limitów maksymalnych, o których mowa w ust. 1-7. Zmiana Terminu Zakończenia
Etapu lub Terminu Zakończenia Działania również wymaga odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 20.
Zmiana Umowy
1.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia
świadczenia Wykonawcy odnośnie
a) zmiany procedur Odbiorów, jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa, nie zmniejszy
zakresu kontroli Zamawiającego nad realizacja Przedmiotu Umowy i nie spowoduje
zwiększenia kosztów Odbiorów które obciążałyby Zamawiającego,
b) zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony Umowy w trakcie
realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy, o ile zmiana ta nie
spowoduje braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowego nadzoru nad
realizacją Umowy.

2.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji
Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy wystąpi:
a) niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w Umowie spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń
b) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających
na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub późniejszych kosztów
eksploatacji Obiektu 4
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej
na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jej kosztów, lub kosztów
eksploatacji Obiektu 4
d) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zamiany obowiązującego prawa
e) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektów.
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Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w załączonych do OPZ wzorach umów, w zakresie
nieistotnych zmian ich postanowień, jak również - w przypadku odmowy zawarcia na takich
warunkach umowy przez Dysponentów Infrastruktury Obcej lub Dysponentów Nieruchomości w zakresie istotnych zmian ich postanowień, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć
zwiększenia zobowiązań Zamawiającego, zmniejszenia zakresu nabywanych praw niezbędnych
do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, obowiązku jednorazowego opłacenia przez
Wykonawcę nabycia praw dla pełnego wymaganego Umową okresu, ani też skrócenia
wymaganego okresu, na który pozyskiwane są prawa. Jednakże w przypadku braku racjonalnych
ekonomicznie alternatywnych możliwości realizacji Przedmiotu Umowy, zmiana dotycząca
nieruchomości samorządowych lub państwowych może polegać na skróceniu wymaganego
okresu, na który pozyskiwane są prawa lub ustanowieniu płatności okresowych ponoszonych
przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniem
Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §10 ust. 1. Nieistotną zmianę postanowień
załączonych do OPZ wzorów umów stanowią w szczególności zmiany formalne związane
z określonym rodzajem lub formą nabycia prawa (np. służebnością przesyłu). Wprowadzenie
zmian w załączonych do OPZ wzorach umów, na podstawie niniejszego postanowienia, może
dotyczyć zarówno wszystkich, jak i poszczególnych umów.

4. Jeżeli w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia wypłaty Wynagrodzenia, w wyniku zmiany
Przepisów Prawa, nastąpi zmiana w zakresie wysokości podatku VAT, wysokość Wynagrodzenia
zostanie zmieniona w taki sposób żeby była zgodna z obowiązującymi Przepisami Prawa
w zakresie stawki podatku VAT, z tym zastrzeżeniem, że nigdy nie będzie to prowadzić do
zmiany Wynagrodzenia Netto. W wypadku podniesienia stawki podatku VAT po dniu podpisania
Umowy, Wynagrodzenie zostanie powiększone wyłącznie
5. w zakresie podatku VAT, o różnicę pomiędzy kwotą stanowiącą wartość podatku VAT wskazaną
w Umowie na dzień jej zawarcia, co jest równoznaczne z wartością podatku VAT wskazaną
w Ofercie Wykonawcy, a kwotą podatku VAT ustaloną zgodnie ze zmienionymi Przepisami
Prawa w zakresie stawki podatku VAT. W wypadku obniżenia stawki podatku VAT po dniu
podpisania Umowy, Wynagrodzenie zostanie pomniejszone wyłącznie w zakresie podatku VAT,
o różnicę pomiędzy kwotą stanowiącą wartość podatku VAT wskazaną w Umowie na dzień jej
zawarcia, co jest równoznaczne z wartością podatku VAT wskazaną w Ofercie Wykonawcy,
a kwotą podatku VAT ustaloną zgodnie ze zmienionymi Przepisami Prawa w zakresie stawki
podatku VAT. Powiększenie jak i zmniejszenie Wynagrodzenia w zakresie kwoty podatku VAT
w wyniku zmian Przepisów Prawa w zakresie stawki podatku VAT, odnosić się będzie wyłącznie
do faktur wystawianych przez Wykonawcę na Zamawiającego po zmianie Przepisów Prawa
w zakresie stawki podatku VAT. Tym samym jeżeli zmiana Przepisów Prawa w zakresie
wysokości stawki podatku VAT nastąpi po wystawieniu przez Wykonawcę faktury lub faktur
dokumentujących należność Wykonawcy z tytułu Wynagrodzenia Częściowego, zmieniona
stawka podatku VAT odnosić się będzie wyłącznie do faktury lub faktur dokumentujących
należność Wykonawcy z tytułu Wynagrodzenia Częściowego wystawionych przez Wykonawcę
po wejściu w życie Przepisów Prawa zmieniających wysokość stawki podatku VAT.
6. W przypadkach określonych w ust. 1-4, Umowa może zostać zmieniona na podstawie aneksu do
Umowy, podpisywanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Żadna ze Stron nie jest
zobowiązana do dokonania zmiany Umowy, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 4.

1.

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na okres realizacji Przedmiotu Umowy
odpowiednich umów ubezpieczenia.
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Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na okres realizacji Przedmiotu Umowy, umowy
ubezpieczającej Wykonawcę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej obejmującej co najmniej Przedmiot Umowy, na kwotę nie niższą
niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

3.

Ubezpieczeniu, obejmującemu okres od daty zawarcia Umowy do Terminu Zakończenia
Przedmiotu Umowy podlegają w szczególności, choć niewyłącznie:

a) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i szkody rzeczowe wyrządzone osobom
trzecim, w tym powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także
ruchem pojazdów mechanicznych,
b) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy i osób
trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem
pojazdów mechanicznych,
c) ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku błędów w projektach budowlanych, oraz
w projektach wykonawczych i dokumentacji powykonawczej budowy,
d) ubezpieczenie od wad i braków w: projektach budowlanych, projektach wykonawczych,
dokumentacji powykonawczej budowy, dokumentacji formalno - prawnej związanej
z pozyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych,
e) ubezpieczenie od szkód w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałych
w związku z wykonywaniem Umowy lub będących pod pieczą Wykonawcy w związku
z realizacją Umowy, w szczególności kabli, kanalizacji kablowej i innych elementów
Infrastruktury, w tym umieszczonych pod ziemią lub na Istniejącej Podbudowie Słupowej,
f) ubezpieczenie od szkód spowodowanych w podziemnych urządzeniach lub instalacjach
w trakcie wykonywania prac lub usług przez ubezpieczonego.

4.

Ubezpieczeniu obejmującemu okres od daty, w którym pierwsza decyzja o pozwoleniu na
budowę stała się wykonalna (lub w odniesieniu do pierwszego zgłoszenia nie wniesiono
sprzeciwu) do Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy, podlega również ubezpieczenie od
wszelkich ryzyk budowy i montażu (obejmujące roboty budowlano-instalacyjne, obiekty
budowlane, urządzenia, wyroby budowlane, które zostały wbudowane, wmontowane,
zainstalowane lub dostarczone na teren budowy lub inne mienia ruchome związane
bezpośrednio
z wykonywaniem robót budowlano-instalacyjnych) od ognia, huraganu
i innych zdarzeń losowych. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

a) roboty budowlano-instalacyjne - proporcjonalnie do postępu prac aż do pełnej kwoty
Wynagrodzenia Netto,
b) urządzenia placu budowy, wyroby budowlane, sprzęt transportowy i inny sprzęt
technologiczny zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do
wykonywania przedmiotowych robót - do wartości niezbędnej do ich ewentualnego
zastąpienia.

5.

Zamawiający, Wykonawca i wszyscy Podwykonawcy będą współubezpieczeni
(ubezpieczeni) w polisach ubezpieczeniowych Wykonawcy, w zakresie określonym w ust. 2-4. W
takich polisach ubezpieczeniowych ubezpieczyciel zrzeknie się wykonania przysługującego mu
prawa regresu wobec Zamawiającego z tytułu strat lub roszczeń wynikających z wykonania
umów ubezpieczenia. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
W tym celu Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu projekt polisy ubezpieczeniowej;
zdanie pierwsze ust. 7 stosuje się odpowiednio. Za zgodą Zamawiającego ubezpieczenie
w zakresie, o którym mowa w ust. 3 lit. c-d i f, może być przedmiotem ubezpieczenia, o którym
mowa w ust. 4.
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Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzaj ące:
a) zawarcie ubezpieczenia, o którym mowa w ust 3, w terminie 30 dni od Dnia Zawarcia Umowy
b) zawarcie ubezpieczenia, o którym mowa w ust 4, w terminie 30 dni od dnia wykonalności
pierwszej decyzji o pozwoleniu na budowę.
W przypadku gdy ubezpieczenie zawarte jest na okresy krótsze niż do Terminu Zakończenia
Przedmiotu Umowy, w szczególności w razie przedłużenia tego terminu na podstawie
§19 Umowy, Wykonawca odpowiada za przedłożenie dokumentów potwierdzających
zachowanie ciągłości ubezpieczenia w terminie 7 dni przed dniem upływu ważności poprzednio
zawartych umów ubezpieczeniowych. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia poniżej
kwoty, o której mowa w ust. 2, w wyniku wypłaty odszkodowania, Wykonawca ma obowiązek
uzupełnić sumę ubezpieczenia do tej wysokości w terminie 7 Dni.

7.

Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić uwagi do przedłożonych dokumentów
ubezpieczeniowych, jeżeli zawarte umowy ubezpieczenia nie odpowiadają wymaganiom
niniejszego paragrafu. Wykonawca w terminie 14 dni ma obowiązek dostosować zakres
ubezpieczenia do wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku braku dostosowania
warunków ubezpieczenia zastosowanie znaj dują postanowienia ust 8.

8.

Jeśli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczenia Zamawiający
może zawrzeć umowę ubezpieczenia na przedmiot ubezpieczenia, którego Wykonawca nie
ubezpieczył we własnym zakresie, a koszty, jakie poniósł z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia,
w tym z tytułu opłaconych składek ubezpieczeniowych potrącić z Wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9.
10.

Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane jedynie za zgodą Zamawiającego.
Strony muszą przestrzegać wszystkich postanowień umów ubezpieczenia, o których mowa
w niniejszym paragrafie.
§ 22 .
Poufność

1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w związku z realizacją Umowy, zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej wygaśnięciu.
Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje,
co do których taki obowiązek istniał:
a)

w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się
Wykonawcy do ich ujawnienia;

b)

muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub
upoważnionych organów państwowych;

c)

muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę
Zamawiającego na ich ujawnienie.

2.

Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawniać jakiejkolwiek
specyfikacji, rysunku, wzoru lub innej informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego
rzecz w związku z realizacją Umowy, w szczególności pozyskanych przez Zamawiającego od
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W przypadku, gdy informacje takie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, korzystają one ponadto z ochrony przewidzianej przepisami tejże regulacji.

3.

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy.

4.

Wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy pozostają własnością
Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami
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oraz nośnikami, na których dokumenty zostały utrwalone w wersji elektronicznej, po
zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienie niniejsze nie dotyczy umów (oraz
związanych z nimi dokumentów) zawieranych przez Wykonawcę z Innymi Podmiotami, chyba że
prawa i obowiązki z tych umów są przenoszone na Zamawiającego.
5.

Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków
zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników,
podwykonawców, doradców i inne podobne osoby, którym informacje mogą być ujawnione
w celu wykonania Umowy bez odrębnej zgody Zamawiającego.
§23.
Siła Wyższa.

1.

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań,
jeżeli wykaże, że opóźnienia wynikają z działania Siły Wyższej.

2.

Siła Wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, które
zaistnieją po wejściu w życie Umowy, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych w niej
zobowiązań, takie w szczególności jak:
a)

wojna, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazja,

b)

bunt, akt terroryzmu, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy, wojna domowa,

c)

katastrofy żywiołowe j ak trzęsienia ziemi, huragany, taj firny.

3.

Obowiązkiem Strony doświadczającej działania Siły Wyższej jest bezzwłoczne zawiadomienie
drugiej Strony, w jakiejkolwiek formie, o fakcie zaistnienia Siły Wyższej oraz potwierdzenie
w formie pisemnej zgłoszenia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zaistnienia działania Siły
Wyższej, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu Umowy.
0 zakończeniu działania Siły Wyższej Strona, której to dotyczy, ponownie zawiadamia drugą
Stronę.

4.

W przypadku, gdy Siła Wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez
jedną ze Stron całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki
czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod
warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu
niemożności spełnienia świadczenia. Ponadto, Strona ta będzie starała się wznowić działalność
1 wykonać ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe.

5.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy z powodu Siły Wyższej na okres ponad
sześćdziesięciu (60) Dni, Wykonawca lub Zamawiający będą mieć prawo, do rozwiązania
Umowy za 14-dniowym wypowiedzeniem.

6.

W przypadku rozwiązania Umowy jak wyżej, Zamawiający zobowiązany będzie jedynie
do zapłacenia za faktycznie wykonaną część Przedmiotu Umowy.

7.

Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 6, nastąpi w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy,
nie wcześniej jednak niż po przedstawieniu przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów
umożliwiających rozliczenie poniesionych przez niego kosztów. Postanowienia Umowy
o rozliczeniach w następstwie odstąpienia od Umowy w części (§14 ust. 11-13) stosuje się
odpowiednio.
§24.
Działania kontrole i sprawdzające.

1.

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez
instytucje uprawnione do tego na mocy obowiązującego prawa oraz audytom, czynnością
sprawdzającym, kontrolnym i wizytom monitorującym
dokonywanym przez Instytucję
Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 -2013.
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2.

Uprawnione instytucje mogą prowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu,
jeżeli uznają je za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę,
wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Umowy.

3.

Przedstawiciele Zamawiającego oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego mają pełne
prawo do działań kontrolnych na terenie budowy oraz do kontroli dokumentów Wykonawcy.
§25.
Komunikacja

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające
z realizacji Przedmiotu Umowy, przekazywane będą pocztą elektroniczną lub faksem,
a następnie ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia
Umowy wymagają formy pisemnej.
2. Wszelka korespondencja między Stronami Umowy lub między Wykonawcą a Inżynierem
Kontraktu powinna powoływać się na tytuł Umowy i jej numer.
3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
Korespondencja kierowana do Zamawiającego:
Imię i Nazwisko:

Wojciech Cerba

Adres:

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A
ul. Łąkowa 21/17 61-879 Poznań

Telefon:

+48 (61)222 47 76

Fax:

+48 (61)222 47 78

e-mail:

sekretariat@wsssa.pl

Korespondencja kierowana do Inżyniera Kontraktu:
Imię i Nazwisko

Zbigniew Adamiak

Adres:

Egis Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

Telefon:

+48 (22)20 30 100

Fax:

+48 (22)20 30 101

e-mail:

biuro@egis-poland.com

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:
Imię i Nazwisko

Łukasz Olejniczak

Adres:

PBT Zachód S.A
ul. Polna 1A 62-025 Kostrzyn

Telefon:

+48 (61) 89 70 450

Fax:

+48 (61) 89 70 460

e-mail:

pbtzachod@pbtzachod.pl
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4. Zmiana danych wskazanych powyżej w pkt 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
5. Wszelkie działania, z wyłączeniem czynności powodujących zmianę lub ustanie stosunku
zobowiązaniowego między Stronami, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak
również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy
Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 7 i
8 niniejszego paragrafu, mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli Stron
Umowy, którzy pełnią funkcję koordynatorów realizacji Umowy ze strony Zamawiającego i
odpowiednio ze strony Wykonawcy.

Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest:
Wojciech Cerba - Prezes Zarządu
Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest:
Łukasz Olejniczak - Wiceprezes Zarządu

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony
i nie stanowi zmiany treści Umowy.
7. W terminie 7 Dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowe
pełnomocnictwo Koordynatora Zamawiającego.
8. W terminie 7 Dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe
pełnomocnictwo Koordynatora Wykonawcy.
9. W każdym czasie trwania Umowy każda ze stron może zmienić pełnomocnictwo o jakim mowa
w ust. 7,8 niniejszego paragrafu, co nie stanowi zmiany Umowy.
§ 26.
Rozstrzyganie sporów i inne postanowienia końcowe.
1.

Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i dopuszczalne są w sytuacjach określonych w Umowie, w ramach uregulowań przewidzianych w
ustawie Prawo zamówień publicznych. W każdym przypadku, w którym w Umowie zastrzeżono
dla czynności Strony lub Inżyniera Kontraktu jej dokonanie na piśmie lub w formie pisemnej, jest
to zastrzeżenie pod rygorem nieważności. W każdym przypadku, w którym Umowa, w tym OPZ,
wymagają zgody lub akceptacji Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, zgoda (akceptacja) taka
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, choćby forma pisemna nie była zastrzeżona
w postanowieniu wymagającym zgody (akceptacji).

2.

Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez uprzedniej
zgody Zamawiającego, na rzecz osób trzecich. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na
przeniesienie wszelkich uprawnień przypisanych Zamawiającemu, wynikających z Umowy na
osobę trzecią..

3.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygniecie
właściwemu rzeczowo sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o każdej zmianie statusu prawnego
i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Wykonawcę będą obciążać
wszelkie skutki będące wynikiem tego zaniechania.

5.

Umowa zostanie przedstawiona do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
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6.

Wykonawca nie może prowadzić działalności sprzecznej ze zobowiązaniem wynikającym dla
niego z Umowy.

7.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisu kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane oraz innych obowiązujących przepisów
prawa.

8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron Umowy.

9.

Integralną część Umowy stanowią:
a)

Oferta Wykonawcy.

b)

SIWZ,

c)

OPZ,

d)

wszystkie Załączniki do OPZ i załączniki tych załączników, w tym Umowy Wykonawcze

10. Wykaz załączników:
1. Odpis z KRS Zamawiającego,
2. Odpis z KRS Wykonawcy,
3. Oferta Wykonawcy,
4. SIWZ,
5. OPZ,
6. Wszystkie Załączniki do OPZ i załączniki tych załączników, w tym Umowy Wykonawcze.

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowe
Spółka Akcyjna
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