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Załącznik nr 14 
do SIWZ 

 
 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
 
 
zawarta w Warszawie w dniu …………………. 
pomiędzy:  
Muzeum Wojska Polskiego   
z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa, 
wpisanym do rejestru państwowych instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra Obrony 
Narodowej, pod numerem RIK MON 1/2007, 
NIP: 701-005-35-04, REGON: 140861819,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez:  
Zastępcę Dyrektora ds. inwestycyjnych – Dariusza Matlaka, posiadającego upoważnienie na 
podstawie decyzji Dyrektora MWP dr. Adama Buławy nr 38 z dnia 09.03.2017 r.  
przy kontrasygnacie głównego księgowego – Anety Sawickiej – Wysokińskiej 
a 
………………………………………………………………………………..………………………….. 
z siedzibą ……………………………………………………………….………………………………  
wpisaną do …………… prowadzonego przez …………………….…… pod numerem ………… 
posiadającą numer NIP: ………………………………oraz numer REGON: ……………….……. 
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ………….…………...………., w całości opłacony, 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………….. 
 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) została 
zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych z 
wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia na budowę Muzeum 
Wojska Polskiego – I etap. 
 

§ 2 
Definicje i oświadczenia wstępne 

 
1. Strony ustalają, że przez pojęcia „zamówienie”, „zamówienie objęte niniejszą 

umową” oraz „zamówienie objęte niniejszą umową i załącznikami do niniejszej 
umowy”, rozumie się budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap na terenie Cytadeli 
Warszawskiej przy ul. Dymińskiej 13, 01-783 Warszawa, której zakres i warunki 
zostały szczegółowo określone w niniejszej umowie oraz we wszystkich załącznikach do 
niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że przez pojęcia „umowa” rozumie się niniejszą umowę oraz wszystkie 
załączniki do niniejszej umowy.  
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3. Strony ustalają, że przez pojęcie „budowa”, użyte w niniejszej umowie i w załącznikach 
do niniejszej umowy, rozumie się znaczenie nadane temu pojęciu przez przepisy ustawy 
z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z 
późn. zm.). 

4. Strony ustalają, że przez pojęcie „roboty budowlane” lub „roboty” użyte w niniejszej 
umowie i w załącznikach do niniejszej umowy, rozumie się całość czynności, 
niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z niniejszą umową, załącznikami do 
niniejszej umowy, normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy 
technicznej. 

5. Strony ustalają, że przez pojęcie „Zamawiający” lub „Inwestor”, użyte w niniejszej 
umowie i w załącznikach do niniejszej umowy, rozumie się Muzeum Wojska Polskiego z 
siedzibą w Warszawie. 

6. Strony ustalają, że przez pojęcie „Wykonawca”, użyte w niniejszej umowie i w 
załącznikach do niniejszej umowy, rozumie się generalnego wykonawcę robót 
budowlanych objętych zakresem niniejszej umowy lub załącznikami do niniejszej umowy, 
wybranego w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, a także jego 
pracowników oraz inne osoby lub podmioty działające w jego imieniu lub na jego zlecenie 
lub w jakikolwiek inny sposób z nim powiązane lub biorące udział przy tych robotach 
budowlanych. 

7. Strony ustalają, że przez pojęcie „Strony”, użyte w niniejszej umowie i w załącznikach 
do niniejszej umowy, rozumie się łącznie Zamawiającego i Wykonawcę. 

8. Strony oświadczają, że przez pojęcie „podwykonawca”, użyte w niniejszej umowie i w 
załącznikach do niniejszej umowy, rozumie się podmiot, który zawarł z Wykonawcą 
umowę na wykonanie określonej części robót budowlanych, objętych zakresem niniejszej 
umowy lub załączników do niniejszej umowy, zgodnie z art. 6471 ustawy z dnia 
23.04.1964 r. –  Kodeks cywilny  (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).  

9. Strony oświadczają, że przez pojęcie „Projektant”, użyte w niniejszej umowie i w 
załącznikach do niniejszej umowy, rozumie się podmioty będące wykonawcami projektów 
budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów robót oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10. Strony oświadczają, że przez pojęcie „teren budowy”, użyte w niniejszej umowie i w 
załącznikach do niniejszej umowy, rozumie się przestrzeń przeznaczoną do prowadzenia 
przez Wykonawcę robót budowlanych, objętych niniejszą umową wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez zaplecze budowy. 

11. Strony oświadczają, że przez pojęcie „należyta staranność”, użyte w niniejszej umowie 
i w załącznikach do niniejszej umowy, rozumie się staranność, jakiej przy wykonaniu 
określonych czynności można wymagać od podmiotu zawodowo zajmującego się 
dokonywaniem takich czynności. 

12. Strony oświadczają, że przez pojęcie „garaż” lub „garaż podziemny”, użyte w 
niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy, rozumie się parking 
podziemny pod Placem Gwardii. 

13. Strony oświadczają, że przez pojęcie „pawilon południowy”, użyte w niniejszej umowie 
lub w załącznikach do niniejszej umowy, rozumie się „Południowy Pawilon Wystawowy 
MWP”. 

14. Strony oświadczają, że przez pojęcie „dokumentacja budowy”, użyte w niniejszej 
umowie, rozumie się znaczenie nadane temu pojęciu przez art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 
07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) 
oraz przez załączniki do niniejszej umowy, z wyjątkiem książki obmiaru i dziennika 
montażu, przy czym zakres tego pojęcia obejmuje również wszystkie inne dokumenty w 
formie pisemnej pozostające w związku z budową, w tym rysunki warsztatowe, protokoły 
ze spotkań koordynacyjnych, wszelką korespondencję pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, atesty, certyfikaty, gwarancje i inne dokumenty dotyczące materiałów oraz 
inne dokumenty wymienione w załącznikach do niniejszej umowy. 



3 

 

15. Strony oświadczają, że przez pojęcie „dokumentacja powykonawcza”, użyte w 
niniejszej umowie, rozumie się znaczenie nadane temu pojęciu przez art. 3 pkt 14 ustawy 
z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z 
późn. zm.) oraz przez załączniki do niniejszej umowy, przy czym zakres tego pojęcia 
obejmuje również mapę zasadniczą z zaznaczonymi granicami działek ewidencyjnych, 
numeracją działek i obrębów oraz zaznaczonym przebiegiem sieci i urządzeń, szkice 
sytuacyjne ze wskazaniem odległości dotyczących sieci i urządzeń, profile podłużne, 
protokoły przeglądu technicznego, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci i 
urządzeń oraz inną dokumentację wymaganą przez gestorów mediów, a także wykaz 
środków trwałych zakupionych lub wytworzonych w celu wykonania zamówienia 
objętego niniejszą umową. 

16. Strony oświadczają, że przez pojęcie „mock-up”, użyte w załącznikach do niniejszej 
umowy, rozumie się modele elementów budowlanych Pawilonu Południowego, wykonane 
w pełnym rozmiarze w skali 1:1 z betonu architektonicznego, o których mowa w pkt 23.1 i 
w pkt 23.2 „Projektu wykonawczego – 02.2 Pawilon południowy – Specyfikacja 
materiałowa”, stanowiącego załącznik nr … do niniejszej umowy. 

17. Strony oświadczają, że przez pojęcie „rysunki warsztatowe”, użyte w niniejszej umowie 
i w załącznikach do niniejszej umowy, rozumie się rysunki elementów budowlanych o 
dużej precyzji i dużej szczegółowości, służące do wykonania elementów budowlanych 
bezpośrednio na warsztacie lub na budowie, sporządzone w taki sposób, aby osoby 
wykonujące dany element budowlany miały jednoznacznie określony sposób jego 
wykonania, nie dopuszczający swobodnych lub dowolnych interpretacji. 

18. Strony oświadczają, że przez „roboty dodatkowe” rozumie się roboty budowlane 
wchodzące w zakres zamówienia objętego niniejszą umową, tj. roboty budowlane 
wyraźnie ujęte w przedmiarach robót, których rozmiar jest większy niż przyjęty w 
przedmiarach robót oraz roboty budowlane nieujęte wyraźnie w przedmiarach robót, ale 
przewidziane do wykonania w co najmniej jednym projekcie budowlanym, w co 
najmniej jednym projekcie wykonawczym lub w co najmniej jednej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

19. Strony ustalają, że w przypadku, gdy niniejsza umowa lub załączniki do niniejszej umowy 
zawierają odmienne definicje tych samych pojęć, znaczenie każdego z tych pojęć 
rozumie się w sposób określony w niniejszej umowie.  

20. Zamawiający oświadcza, że część terenu budowy, położona w granicach Cytadeli 
Warszawskiej, obejmująca działki ewidencyjne nr 1/1, 1/2, 1/3 w obrębie 7-01-17 oraz nr 
11 w obrębie 7-01-18, stanowi „teren zamknięty” w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z 
dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1629 z późn. zm.). 

21. Zamawiający oświadcza, że część terenu budowy, położona poza granicami Cytadeli 
Warszawskiej, obejmująca działki ewidencyjne nr 12 w obrębie 7-01-18, nr 2 w obrębie 7-
01-17,  nr 16 w obrębie 7-01-16, nr 6/1 w obrębie 7-01-21, nr 32 w obrębie 7-01-21, nr 29 
w obrębie 7-01-16,  nr 26 w obrębie 7-01-16 nie stanowi „terenu zamkniętego” w 
rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.). 

22. Zamawiający oświadcza, że część terenu budowy, położona w granicach Cytadeli 
Warszawskiej, jest wpisana do rejestru zabytków jako część „Cytadeli łącznie z 
bramami, murami i umocnieniami” na podstawie decyzji nr A/59/1 z dnia 01.07.1965 r. 

23. Zamawiający oświadcza, że w dacie zawierania niniejszej umowy posiada wszystkie 
tytuły prawne do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami, stanowiącymi 
teren budowy oraz że posiadane tytuły prawne uprawniają Zamawiającego do 
wykonywania robót budowlanych, objętych niniejszą umową i załącznikami do niniejszej 
umowy. 

24. Zamawiający oświadcza, że w dacie zawierania niniejszej umowy posiada wszystkie 
prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę, wymagane do rozpoczęcia i prowadzenia 
robót budowlanych, objętych niniejszą umową i załącznikami do niniejszej umowy. 
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25. Strony oświadczają, że w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych decyzji w 
trakcie wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową odpowiedzialność za 
poszczególne czynności niezbędne do ich uzyskania ponosi strona, na którą wskazują 
postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku, gdy postanowienia niniejszej umowy nie 
wskazują na żadną ze stron, odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

26. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, potencjałem 
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zdolnościami ekonomicznymi 
oraz zdolnościami finansowymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia 
objętego niniejszą umową i załącznikami do niniejszej umowy. 

27. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z terenem 
budowy, warunkami terenowymi i stanem technicznym istniejących obiektów 
budowlanych. 

28. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z 
projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzjami administracyjnymi oraz 
pozostałymi załącznikami do niniejszej umowy i oświadcza, że akceptuje przyjęte w nich 
rozwiązania, że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń oraz że nadają się one do 
prawidłowego wykonania zamówienia.  
 

§ 3 
Zakres zamówienia 

 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na budowę 

Muzeum Wojska Polskiego – I etap, zwane dalej „zamówieniem” lub „zamówieniem 
objętym niniejszą umową”. 

2. Strony ustalają, że zakres zamówienia na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap 
obejmuje: 
(1) budowę Południowego Pawilonu Wystawowego MWP; 
(2) budowę parkingu podziemnego pod Placem Gwardii; 
(3) budowę Placu Gwardii; 
(4) dokończenie budowy bramy wjazdowej z tunelem; 
(5) budowę i przebudowę sieci oraz przyłączy infrastruktury technicznej: wodociągowych, 

kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych i teletechnicznych; 
(6) budowę i przebudowę dróg, placów i chodników; 
(7) rewitalizację oraz wykonanie zieleni i zagospodarowania terenu; 
(8) rozbiórkę siedmiu obiektów budowlanych, tj. obiektów o numerach ewidencyjnych: 

22, 41, 74 (w części), 79, 89, 97 i 99 (dawniej nr 75) oraz reliktów dawnej zabudowy 
koszarowej; 

(9) wykonanie innych robót określonych w niniejszej umowie i w załącznikach do 
niniejszej umowy. 

3. Strony ustalają, że szczegółowy zakres zamówienia określają postanowienia niniejszej 
umowy oraz następujące załączniki do niniejszej umowy: 
(1) projekty budowlane, stanowiące załączniki nr … do niniejszej umowy, zwane dalej 

„projektami budowlanymi”; 
(2) projekty wykonawcze, stanowiące załączniki nr … do niniejszej umowy, zwane dalej 

„projektami wykonawczymi”; 
(3) przedmiary robót, stanowiące załączniki nr … do niniejszej umowy, zwane dalej 

„przedmiarami robót”; 
(4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ogólne i 

szczegółowe, stanowiące załączniki nr … do niniejszej umowy, zwane dalej 
„specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”; 

(5) decyzje administracyjne, stanowiące załączniki nr … do niniejszej umowy, zwane 
dalej „decyzjami administracyjnymi”; 



5 

 

4. Strony ustalają, że zakresu zamówienia nie określają postanowienia kosztorysu 
ofertowego, załączonego przez Wykonawcę do oferty złożonej w postępowaniu 
poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy. 

5. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że przepisy prawa oraz 
niniejsza umowa lub załączniki do niniejszej umowy regulują odmiennie poszczególne 
czynności, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te czynności zgodnie z przepisami 
prawa.  

6. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że niniejsza umowa lub 
załączniki do niniejszej umowy regulują odmiennie poszczególne czynności, Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać te czynności zgodnie z niniejszą umową.  

7. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że poszczególne 
załączniki do niniejszej umowy regulują odmiennie poszczególne czynności, 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać te czynności zgodnie z treścią załącznika 
znajdującego się na wyższej pozycji według następującej hierarchii:  
(1) projekty budowlane w części rysunkowej;  
(2) projekty budowlane w części opisowej; 
(3) projekty wykonawcze w części rysunkowej;   
(4) projekty wykonawcze w części opisowej;  
(5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;  
(6) przedmiary robót; 
(7) inne załączniki do niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności wynikające z niniejszej 
umowy oraz z załączników do niniejszej umowy. 

9. Strony ustalają, że wszelkie zobowiązania Wykonawcy określone w załącznikach do 
niniejszej umowy jako dotyczące rozbiórki obiektu nr R07, obiektu nr 75 lub obiektu nr 99, 
odnoszą się do tego samego obiektu, tj. rozbiórki stacji paliw.  

10. Strony ustalają, że zakres zamówienia obejmuje wykarczowanie przez Wykonawcę 226 
drzew i 20 m2 krzewów, w miejscach wskazanych w terenie przez Zamawiającego oraz 
wykarczowanie drzew, których konieczność wykarczowania powstanie dodatkowo w 
trakcie realizacji zamówienia, a które znajdują się na terenie budowy.  

11. Strony ustalają, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie nasadzeń zastępczych 
230 drzew, 256 szt. krzewów i 30 m2 krzewów, w miejscach wskazanych w terenie 
przez Zamawiającego. 

12. Strony ustalają, że zakres drzew przeznaczonych do wykarczowania przez Wykonawcę 
nie obejmuje innych drzew wymienionych w załącznikach do niniejszej umowy z uwagi 
na fakt, iż zostały wykarczowane przez Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej 
umowy albo Zamawiający zrezygnował z ich wykarczowania. 

13. Strony ustalają, że zakres zamówienia obejmuje wyłącznie te roboty dotyczące 
dokończenia budowy bramy wjazdowej z tunelem, o których mowa załącznikach nr 86, 
97, 127 oraz 184 – 204 do niniejszej umowy, z uwagi na fakt, iż pozostałe roboty zostały 
wykonane przez Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy. 

14. Strony ustalają, że zakres robót nie obejmuje żadnych robót przeznaczonych dla 
Muzeum Historii Polski, chyba że niniejsza umowa lub załączniki do niniejszej umowy 
stanowią inaczej. 

 
§ 4 

Sposób wykonania zamówienia  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy, postanowieniami załączników do niniejszej umowy, normami, 
przepisami prawa i decyzjami administracyjnymi wydanymi przez właściwe organy w 
trakcie wykonywania zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną,  
zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami Zamawiającego lub inspektora nadzoru. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością, a 
wszelkie czynności zobowiązuje się wykonywać w dobrej wierze.  

4. Zamawiający oświadcza, że w okresie wykonywania zamówienia objętego niniejszą 
umową w Cytadeli Warszawskiej na terenie bezpośrednio sąsiadującym z terenem 
budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap będzie realizowana przez innego inwestora 
odrębna inwestycja w postaci budowy Muzeum Historii Polski. 

5. Zamawiający oświadcza, że realizacja budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap oraz 
realizacja budowy Muzeum Historii Polski wymaga współdziałania wykonawców 
obydwu tych inwestycji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć porozumienie z wykonawcą budowy Muzeum 
Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej przy udziale Muzeum Wojska 
Polskiego oraz Muzeum Historii Polski, określające zasady dojazdu na tereny budowy 
obydwu inwestycji, zasady użytkowania części wspólnych inwestycji oraz inne zasady 
współdziałania, niezbędne do bezkolizyjnej realizacji obydwu inwestycji, a w razie 
potrzeby zawrzeć także aneksy do tego porozumienia. 

7. Przy wykonywaniu robót budowlanych objętych zakresem projektu nr 14.0 – Przebudowa 
istniejącej sieci SN-15 kV i nN- 0,4 kV, będącej własnością RWE Stoen Operator Sp. z 
o.o. Wykonawca zobowiązuje się przewidzieć, że ze stacji transformatorowej zasilane 
będą dwa place budowy, tj. plac budowy Muzeum Wojska Polskiego oraz plac budowy 
Muzeum Historii Polski. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania modeli elementów budowlanych o 
numerach 01 i 02, o których mowa w pkt 23.1 i 23.2 „Projektu wykonawczego – 02.2 
Pawilon południowy – Specyfikacja materiałowa”, stanowiącego załącznik nr … do 
niniejszej umowy, w miejscu ustalonym przez Wykonawcę i Zamawiającego, oraz do 
przekazania na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości do akceptacji 
tych modeli przez Zamawiającego w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania 
niniejszej umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania modeli elementów budowlanych o 
numerach od 03 do 09, o których mowa w pkt 23.3 – 23.9 „Projektu wykonawczego – 
02.2 Pawilon południowy – Specyfikacja materiałowa”, stanowiącego załącznik nr … do 
niniejszej umowy, oraz do przekazania na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji 
o gotowości do akceptacji tych modeli przez Zamawiającego w terminach określonych 
w harmonogramie realizacji robót, stanowiącym załącznik nr … do umowy. 

10. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag lub odmowy akceptacji modeli z 
elementów budowlanych o numerach od 01 do 09, niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej 
informacji o gotowości Wykonawcy do akceptacji tych modeli przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do 
uwzględnienia uwag do wykonanych modeli elementów budowlanych o numerach od 01 
do 09 oraz do przekazania na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o ponownej 
gotowości do akceptacji tych modeli przez Zamawiającego. 

12. W przypadku odmowy akceptacji przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania nowych modeli elementów budowlanych o numerach od 01 do 09 oraz do 
przekazania na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o ponownej gotowości do 
akceptacji tych modeli przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie elementów budowlanych, objętych 
poszczególnymi modelami, nie wcześniej niż po uzyskaniu pisemnej akceptacji 
modeli o numerach od 01 do 09. 

14. Wykonawca zobowiązuje się wykonać elementy budowlane zgodnie z modelami od 01 
do 09, zaakceptowanymi przez Zamawiającego, pod rygorem odmowy dokonania 
odbioru. 

15. Niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca 
zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu do celów sprawozdawczych informację o 
szacowanej wartości robót rozpoczętych i niezakończonych lub nieodebranych w 
danym miesiącu kalendarzowym, w formie elektronicznej na adresy emailowe: 
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„inwestycja@muzeumwojska.pl”, „dmatlak@muzeumwp.pl”, „jpilzak@muzeumwp.pl” oraz 
„bkulczycki@muzeumwp.pl”. 

16. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania zamówienia w systemie jednej, dwóch 
lub trzech zmian, zarówno w dniach od poniedziałku do piątku, jak również w soboty, 
niedziele i święta. 

17. W przypadku dowolnego opóźnienia w wykonaniu zamówienia w stosunku do terminów 
wynikających z harmonogramu realizacji robót, stanowiącego załącznik nr … do 
niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do nakazania Wykonawcy na piśmie 
wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową w systemie dwóch lub trzech 
zmian oraz w dniach tygodnia, w których dotychczas roboty nie były wykonywane, a 
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie objęte niniejszą umową w systemie 
i w dniach nakazanych przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w pierwszej kolejności następujących 
rodzajów robót:  
(1) robót budowlanych objętych zakresem projektu nr 14.0. - Przebudowa istniejącej sieci 

SN-15 kV i nN- 0,4 kV, będącej własnością RWE Stoen Operator Sp. z o.o.; 
(2) wykonania tymczasowej sieci ciepłowniczej zastępującej istniejącą sieć ciepłowniczą 

kolidującą z projektowanym wjazdem do parkingu podziemnego i wykopem 
szerokoprzestrzennym pod budynek Muzeum Historii Polski do czasu zrealizowania 
docelowej sieci ciepłowniczej według projektu budowlanego nr 13.0. – Sieć 
ciepłownicza, stanowiącego załącznik nr …. do niniejszej umowy; 

(3) robót budowanych w zakresie części budowlanej punktu zdawczo-odbiorczego 
energii elektrycznej w parkingu podziemnym; 

(4) robót budowlanych w zakresie wszystkich pozostałych sieci infrastruktury technicznej; 
(5) robót budowlanych parkingu podziemnego w zakresie stanu surowego zamkniętego; 
(6) robót budowlanych parkingu podziemnego w zakresie robót wykończeniowych; 
(7) robót budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu; 
(8) budowy pawilonu południowego. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich pozostałych robót objętych 
zakresem niniejszej umowy oraz załączników do niniejszej umowy w dowolnej 
kolejności, zgodnej ze sztuką budowlaną. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wykonywania czynności z zakresu nadzoru 
inwestorskiego i nadzoru autorskiego przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego.  

21. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie o wykrytych 
wadach w projektach budowlanych, projektach wykonawczych przedmiarach robót oraz 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w terminie 7 dni 
od ich wykrycia. 

22. Wykonawca zobowiązuje się do czytelnego i chronologicznego prowadzenia dziennika 
budowy zgodnie z przepisami prawa oraz do odnotowywania w jego treści faktów 
i okoliczności, które mają miejsce w trakcie wykonywania zamówienia. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia w porządku chronologicznym i 
przechowywania dokumentacji budowy.  

24. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonywania czynności wynikających z 
wpisów w dzienniku budowy dokonanych przez Zamawiającego, inspektora nadzoru lub 
inne upoważnione osoby. 

25. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego i 
inspektora nadzoru o kontrolach i wypadkach zaistniałych na terenie budowy. 

26. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania inspektora nadzoru oraz 
Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość robót lub 
na zachowanie terminów wykonania zamówienia określonych w niniejszej umowie lub 
w załącznikach do niniejszej umowy.   

 
 

mailto:inwestycja@muzeumwojska.pl
mailto:dmatlak@muzeumwp.pl
mailto:jpilzak@muzeumwp.pl
mailto:bkulczycki@muzeumwp.pl
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27. Wykonawca zobowiązuje się do występowania z odpowiednim wyprzedzeniem do 
podmiotów dokonujących uzgodnień projektów budowlanych lub projektów 
wykonawczych o przedłużenie okresu uzgodnień, których termin wygaśnie przed 
dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

28. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw 
niezbędnych do przedłużenia okresu uzgodnień, których termin wygaśnie przed dniem 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, a także innych 
pełnomocnictw niezbędnych do wykonania zamówienia objętego niniejszą umową. 

29. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru saperskiego we własnym 
zakresie i na własny koszt.   

30. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o 
odkryciu na terenie budowy przedmiotów mogących stanowić niewypały lub niewybuchy 
oraz do niezwłocznego usunięcia osób i sprzętu znajdującego się na terenie budowy 
zgodnie z przepisami prawa. 

31. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania lub unieszkodliwiania niewypałów lub 
niewybuchów we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa. 

32. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru geologicznego we własnym 
zakresie i na własny koszt.   

33. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru konserwatorskiego we własnym 
zakresie i na własny koszt.   

34. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o 
odkryciu na terenie budowy szczątków ludzkich. 

35. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania ze szczątkami ludzkimi, w przypadku ich 
odkrycia w trakcie realizacji robót, w sposób wynikający z przepisów prawa oraz do 
pokrycia wszelkich kosztów czynności z tym związanych. 

36. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami powstałymi w trakcie 
wykonywania zamówienia w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o 
odpadach (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z 
późn. zm.) oraz do pokrycia wszelkich kosztów czynności z tym związanych. 

37. Zamawiający jest uprawniony do wskazania Wykonawcy na piśmie w każdym czasie 
materiałów pochodzących z rozbiórki, podlegających przekazaniu właściwym 
jednostkom w resorcie obrony narodowej oraz do wskazania miejsc i terminów 
przekazania tych materiałów tym jednostkom, a Wykonawca jest zobowiązany 
przekazywać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie materiałów 
pochodzących z rozbiórki. 

38. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać wskazane odpady właściwym jednostkom we 
własnym zakresie i na własny koszt w miejscach i terminach wskazanych na piśmie 
przez Zamawiającego. 

39. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania kontroli jakości materiałów i robót 
zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości oraz innymi załącznikami do niniejszej 
umowy.  

40. Wykonawca zobowiązuje się, we własnym zakresie i na własny koszt, do zapewnienia 
obsługi geodezyjnej oraz nadzoru geodezyjnego, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia, do sporządzania opinii geodezyjnych w przypadku 
konieczności rozstrzygnięcia wątpliwości z zakresu geodezyjnego, a także do 
sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

41. Wykonawca zobowiązuje się do wykarczowania we własnym zakresie 226 drzew i 20 
m2 krzewów, w miejscach wskazanych w terenie przez Zamawiającego oraz 
wykarczowania drzew, których konieczność wykarczowania powstanie dodatkowo w 
trakcie realizacji zamówienia, a które znajdują się na terenie budowy. 
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42. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie nasadzeń 
zastępczych 230 drzew, 256 szt. krzewów i 30 m2 krzewów, w miejscach wskazanych 
w terenie przez Zamawiającego. 

43. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów wykarczowania drzew, z 
wyjątkiem opłat administracyjnych z tytułu wykarczowania drzew. 

44. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy niezbędne decyzje, zgody i 
zezwolenia na wykarczowanie drzew określonych w załącznikach do niniejszej umowy, 
niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy. 

45. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać niezbędne decyzje, zgody i zezwolenia na 
wykarczowanie drzew, których konieczność wykarczowania powstanie dodatkowo w 
trakcie realizacji zamówienia, a które znajdują się na terenie budowy. 

46. Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować we własnym zakresie drewno pochodzące 
z wykarczowania drzew, położonych na „terenie otwartym” Cytadeli Warszawskiej. 

47. Wykonawca zobowiązuje się przewieźć drewno pochodzące z wykarczowania drzew, 
położonych na „terenie zamkniętym” Cytadeli Warszawskiej do Wydziału Gospodarki 
Sprzętem Infrastruktury Stołecznego Zarządu Infrastruktury przy ul. Nieświeskiej 56 w 
Warszawie. 

48. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru archeologicznego we własnym 
zakresie i na własny koszt poprzez powierzenie go odpowiedniej ilości osób 
posiadających uprawnienia wynikające z odpowiednich przepisów prawa, do 
zapewnienia właściwego wykonywania przez nich stałej obserwacji warstw ziemnych w 
trakcie wykonywania robót ziemnych oraz do zapewnienia sporządzenia sprawozdania z 
badań archeologicznych oraz dokumentacji badań archeologicznych, zgodnie z 
decyzją Prezydenta m. st. Warszawy – Stołecznego Konserwatora Zabytków, 
zawierającą zezwolenie na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru 
archeologicznego, stanowiącą załącznik nr … do niniejszej umowy. 

49. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wskazania 
Zamawiającemu osób wyznaczonych do pełnienia nadzoru archeologicznego oraz 
przedstawienia kopii uprawnień posiadanych przez te osoby, niezwłocznie po otrzymaniu 
żądania. 

50. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać nadzór archeologiczny przez cały czas 
prowadzenia prac ziemnych. 

51. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zawarcie w sprawozdaniu z badań 
archeologicznych istotnych informacji związanych z przebiegiem badań 
archeologicznych przy robotach ziemnych. 

52. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zawarcie w dokumentacji z badań 
archeologicznych przy robotach ziemnych elementów określonych w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym od rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265), a – w przypadku niezawarcia niektórych 
elementów – wskazać przyczyny ich braku. 

53. W przypadku pozyskania odkrytych wytworów ruchomych (zabytków archeologicznych) 
Wykonawca zobowiązuje się dokonać ich zabezpieczenia bez dodatkowego 
wynagrodzenia, a następnie przekazać je Zamawiającemu za pokwitowaniem, przy czym 
w ramach zabezpieczenia odkrytych wytworów ruchomych Wykonawca zobowiązuje się 
do ich umycia lub oczyszczenia, do wykonania wstępnych czynności konserwacyjnych 
oraz do dokonania ich spisu przed przekazaniem Zamawiającemu. 

54. Wykonawca zobowiązuje się wykonać sprawozdanie z badań archeologicznych oraz 
dokumentację badań archeologicznych i przekazać Zamawiającego w dwóch 
egzemplarzach w formie pisemnej oraz w dwóch egzemplarzach w formie 
elektronicznej na płycie CD lub DVD. 
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55. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu sprawozdanie z badań 
archeologicznych oraz dokumentację badań archeologicznych nie później niż w terminie 
przekazania dokumentacji powykonawczej. 

56. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia udziału kierownika budowy lub innych 
przedstawicieli we wszystkich czynnościach niezbędnych do wydania decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie, przeprowadzanych przez właściwe organy. 

57. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności nakazane przez organy 
wydające decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. 

58. Strony ustalają, że z tytułu wykonania czynności nakazanych przez organy wydające 
decyzje o pozwoleniu na użytkowanie Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec 
Zamawiającego o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, ani roszczenie o przedłużenie 
któregokolwiek terminu wykonania zamówienia. 

 
§ 5 

Teren budowy 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie a Wykonawca zobowiązuje się 
odebrać protokolarnie teren budowy oraz dzienniki budowy w terminie 7 dni od 
podpisania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. 

2. Strony zobowiązują się potwierdzić przekazanie terenu budowy wraz z dziennikami 
budowy protokołem przekazania terenu budowy, podpisanym przez przedstawicieli 
obydwu stron, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przejąć protokolarnie od innych podmiotów należące do 
nich nieruchomości, stanowiące część terenu budowy, na podstawie pełnomocnictwa 
Zamawiającego, nie później niż przed rozpoczęciem robót na danej części terenu 
inwestycji. 

4. Strony ustalają, że w okresie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy 
do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i wobec osób trzecich za szkody 
zaistniałe na terenie budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się ogrodzić teren budowy ogrodzeniem tymczasowym, 
pełnym, estetycznym, spełniającym wymagania wynikające z przepisów prawa oraz 
dokonywać zmiany jego położenia na żądanie Zamawiającego w terminie przez niego 
wyznaczonym, chyba że Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na niestawianie ogrodzenia 
na określonym odcinku. 

6. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć teren budowy w sposób zgodny z przepisami 
prawa. 

7. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać porządek na terenie budowy w sposób 
zgodny z przepisami prawa oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i utrzymywać zaplecze budowy we 
własnym zakresie i na własny koszt. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczać teren budowy oraz zaplecze budowy we 
własnym zakresie i na własny koszt. 

10. Wykonawca zobowiązuje się umożliwiać wejście na teren budowy wyłącznie osobom 
upoważnionym przez Zamawiającego, osobom upoważnionym przez Wykonawcę oraz 
przedstawicielom właściwych organów administracji publicznej. 

11. Strony ustalają, że umieszczanie przez Wykonawcę lub przez osoby trzecie reklam lub 
znaków firmowych na terenie budowy lub na jego ogrodzeniu wymaga uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz że koszty zamieszczenia tych reklam 
lub znaków firmowych ponosi Wykonawca lub osoba trzecia. 

12. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do terenu budowy w sposób 
umożliwiający pracę w systemie jednej, dwóch lub trzech zmian zarówno w dniach od 
poniedziałku do piątku, jak również w soboty, niedziele i święta.  
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13. W celu uzyskania dostępu do terenu budowy Wykonawca jest uprawniony do korzystania 
wyłącznie z następujących wjazdów i bram prowadzących na teren Cytadeli 
Warszawskiej: 
(1) nowo wybudowanego wjazdu, prowadzącego od strony ul. Wybrzeże Gdyńskie, 

stanowiącego główne połączenie komunikacyjne z terenem budowy, użytkowane 
wspólnie z wykonawcą budowy Muzeum Historii Polski; 

(2) Bramy Żoliborskiej, prowadzącej od strony ul. Dymińskiej, stanowiącej pomocnicze 
połączenie komunikacyjne z terenem budowy, przeznaczonej do nieprzerwanego 
dostępu przez całą dobę, o szerokości od strony wewnętrznej 3,15 m, o wysokości u 
podstawy łuku od strony wewnętrznej 3,20 m, o wysokości w najwyższym punkcie 
łuku od strony wewnętrznej 3,65 m, o szerokości od strony zewnętrznej 3,15 m, o 
wysokości u podstawy łuku od strony zewnętrznej 3,20 m, o wysokości w najwyższym 
punkcie łuku od strony zewnętrznej 3,55 m;    

(3) Bramy Bielańskiej (Bramy Muzeum X Pawilonu), prowadzącej od strony ul. 
Wybrzeże Gdyńskie, przeznaczonej do dostępu doraźnego, o szerokości od strony 
wewnętrznej 2,90 m, o wysokości od strony wewnętrznej 4,30 m, o szerokości w 
najwyższym punkcie od strony wewnętrznej 2,65 m, o szerokości od strony 
zewnętrznej 3,05 m, o wysokości u podstawy łuku od strony zewnętrznej 3,10 m, o 
wysokości w najwyższym punkcie łuku od strony zewnętrznej 4,30 m – nie wcześniej 
niż po zawarciu porozumienia między Zamawiającym, Wykonawcą oraz Muzeum 
Niepodległości – Oddział Muzeum X Pawilonu. 

14. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt usuwać na 
bieżąco wszelkie zanieczyszczenia i wszelkie szkody, powstałe w związku z 
wykonaniem zamówienia na drogach wewnętrznych na terenie Cytadeli Warszawskiej, 
na drogach publicznych zewnętrznych, prowadzących do terenu budowy oraz na 
bramach wjazdowych do Cytadeli Warszawskiej. 

15. Wykonawca zobowiązuje się pokrywać wszelkie koszty związane z zajęciem chodników 
i jezdni oraz innych elementów pasa drogowego na drogach publicznych, w zakresie 
niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia. 

16. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać opłat i kaucji związanych z tytułami 
prawnymi do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami, stanowiącymi teren 
budowy, innych niż koszty związane z zajęciem chodników i jezdni oraz innych 
elementów pasa drogowego na drogach publicznych. 

17. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować we własnym zakresie i na własny koszt 
dostęp do energii elektrycznej, wody oraz do innych mediów niezbędnych do 
wykonania zamówienia. 

18. Wykonawca zobowiązuje się pokrywać wszelkie opłaty i koszty związane ze zużyciem 
energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania zamówienia. 

19. Zamawiający jest uprawniony wyłącznie z własnej inicjatywy zawrzeć umowy 
zapewniające Wykonawcy dostęp do niektórych mediów, niezbędnych do wykonania 
zamówienia. 

20. Wykonawca zobowiązuje się pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których 
Zamawiający zawrze umowy zapewniające Wykonawcy dostęp do tych mediów albo 
bezpośrednio do dostawców na podstawie faktur przez nich wystawionych i 
dostarczonych przez Zamawiającego albo za pośrednictwem Zamawiającego na 
podstawie refaktur przez niego wystawianych i dostarczonych. 

21. Wykonawca zobowiązuje się pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których 
Zamawiający zawrze umowy zapewniające Wykonawcy dostęp do tych mediów w 
terminach wynikających z umów, z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur 
wystawianych przez Zamawiającego. 

22. Zamawiający oświadcza, że wszystkie osoby przebywające w imieniu Wykonawcy na 
terenie Cytadeli Warszawskiej poza ogrodzonym terenem budowy, poza terenem 
Muzeum X Pawilonu i poza terenem Muzeum Katyńskiego będą podlegać rygorom 
wojskowego systemu przepustkowego. 
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23. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskiwania przepustek okresowych, uprawniających 
do wejścia danej osoby lub wjazdu danego pojazdu na teren Cytadeli Warszawskiej, 
nie stanowiący terenu budowy. 

24. Wykonawca zobowiązuje się składać z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni w Biurze ds. 
budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, tj. w budynku nr 93 na 
terenie Cytadeli Warszawskiej przy ulicy Dymińskiej 13 w Warszawie, dane niezbędne 
do uzyskania przepustek okresowych w Jednostce Wojskowej nr 5644 w Warszawie lub 
innej właściwej jednostki wojskowej, tj.  
(1) dla każdej osoby – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, serię i numer 

dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz zdjęcie spełniające 
wymogi zdjęcia do dowodu osobistego. 

(2) dla każdego pojazdu – markę pojazdu, numer rejestracyjny oraz dane kierowców 
wymienione w pkt 1. 

25. Strony ustalają, że wejście lub wjazd na teren Cytadeli Warszawskiej, nie stanowiący 
terenu budowy, osób lub pojazdów, które nie posiadają przepustek okresowych, będzie 
możliwy jedynie na podstawie przepustek jednorazowych wyłącznie w dniach od 
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach pomiędzy 07:45 a 15:15. 

26. Wykonawca zobowiązuje się nie używać na terenie Cytadeli Warszawskiej, nie 
stanowiącym terenu budowy, laptopów, nośników danych elektronicznych, aparatów 
fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych lub innych urządzeń do rejestrowania 
obrazu lub dźwięku, przed dokonaniem ich zgłoszenia Zamawiającemu.  

27. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania w Biurze ds. budowy nowej siedziby 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, tj. w budynku nr 93 na terenie Cytadeli 
Warszawskiej przy ulicy Dymińskiej 13 w Warszawie, następujących danych 
dotyczących każdego z urządzeń, o których mowa w § 5 ust. 26: rodzaj, nazwę oraz imię 
i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub 
innego dokumentu tożsamości użytkownika. 

28. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby pojazdy prywatne i służbowe osób 
wykonujących roboty budowlane lub inne czynności w jego imieniu lub w imieniu 
podwykonawców były parkowane wyłącznie na ogrodzonym terenie budowy, chyba 
że Zamawiający wyrazi zgodę na ich parkowanie w innych miejscach na terenie Cytadeli 
Warszawskiej.  

29. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy ogrodzenia, oznaczeń, 
wszelkich elementów zaplecza budowy oraz niewykorzystanych materiałów, urządzeń i 
sprzętu w terminie 30 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru robót 
budowlanych. 

30. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy oraz naprawy wszelkich 
uszkodzeń w terminie 30 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru robót 
budowlanych.  

31. Niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych lub podpisaniu protokołu końcowego 
odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się zdać protokolarnie do innych 
podmiotów należące do nich nieruchomości, stanowiące część terenu budowy, na 
podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego. 

32. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu protokolarnie teren budowy w 
terminie 30 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

33. Strony zobowiązują się potwierdzić przekazanie terenu budowy protokołem 
przekazania terenu budowy, podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron.   

 
§ 6 

Terminy wykonania zamówienia 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poszczególnych robót budowlanych i innych 
robót w terminach określonych w harmonogramie realizacji robót, stanowiącym 
załącznik nr … do umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2-11 oraz § 7. 



13 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych objętych zakresem 
projektu nr 14.0 – Przebudowa istniejącej sieci SN-15 kV i nN- 0,4 kV, będącej 
własnością RWE Stoen Operator Sp. z o.o. oraz do przekazania na piśmie do siedziby 
Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót w terminie do dnia 
31.12.2017 r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tymczasowej sieci ciepłowniczej zastępującej 
istniejącą sieć ciepłowniczą kolidującą z projektowanym wjazdem do parkingu 
podziemnego i wykopem szerokoprzestrzennym pod budynek Muzeum Historii Polski do 
czasu zrealizowania docelowej sieci ciepłowniczej według projektu budowlanego nr 13.0. 
– Sieć ciepłownicza, stanowiącego załącznik nr …. do niniejszej umowy, oraz do 
przekazania na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych 
robót w terminie do dnia 31.12.2017 r. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w zakresie części 
budowlanej punktu zdawczo-odbiorczego energii elektrycznej w parkingu 
podziemnym oraz do przekazania na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o 
gotowości odbioru tych robót w terminie do dnia 15.05.2018 r.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w zakresie wszystkich 
pozostałych sieci infrastruktury technicznej oraz do przekazania na piśmie do 
siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót w terminie do dnia 
28.09.2018 r. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych parkingu 
podziemnego w zakresie stanu surowego zamkniętego, tj. robót określonych w  
pozycjach od 9.1 do 9.2.2 tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik 
nr … do niniejszej umowy, oraz do przekazania na piśmie do siedziby Zamawiającego 
informacji o gotowości odbioru tych robót w terminie do dnia 16.10.2018 r. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych parkingu 
podziemnego w zakresie robót wykończeniowych i pozostałych, tj. robót 
określonych w  pozycjach od 9.2.3 do 9.2.6 tabeli wartości elementów scalonych, 
stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy, oraz do przekazania na piśmie do 
siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót w terminie do dnia 
21.10.2019 r. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dokończenia budowy bramy wjazdowej z tunelem 
oraz do przekazania na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości 
odbioru tych robót wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie tego obiektu w terminie do dnia 30.08.2019 r. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w zakresie 
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu oraz do przekazania na piśmie 
do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót w terminie do 
dnia 15.01.2020 r. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do budowy pawilonu południowego oraz do przekazania 
na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót wraz z 
projektem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tego obiektu w 
terminie do dnia 27.02.2020 r. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie pozostałe roboty objęte zakresem 
niniejszej umowy i załączników do niniejszej umowy oraz przekazać na piśmie do 
siedziby Zamawiającego informację o gotowości do końcowego odbioru robót 
budowlanych wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
wszystkich pozostałych obiektów wchodzących w zakres zamówienia w terminie do 
dnia 31.10.2020 r. 

12. Strony ustalają, że Wykonawca nie może rozpocząć żadnych robót związanych z 
dokończeniem budowy bramy wjazdowej wraz z tunelem do czasu otrzymania 
pisemnej informacji o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie tych robót, przy czym zakaz ten 
nie obejmuje robót niezbędnych do wykonania innych elementów zamówienia.  
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13. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pisemną informację o wyrażeniu 
zgody na rozpoczęcie robót związanych z dokończeniem budowy bramy wjazdowej 
wraz z tunelem albo wniosek o zawarcie aneksu do niniejszej umowy wyłączającego te 
roboty z zakresu zamówienia w terminie do dnia 31.10.2018 r. 

 
§ 7 

Wstrzymanie robót 
 

1. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do podjęcia decyzji w sprawie 
wstrzymania całości lub dowolnej części robót, nie więcej niż dwukrotnie w okresie od 
dnia podpisania niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót 
budowlanych. 

2. O podjęciu decyzji w sprawie wstrzymania całości lub części robót Zamawiający 
zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie nie krótszym niż 7 dni 
przed jego rozpoczęciem, wskazując datę rozpoczęcia wstrzymania robót, datę 
zakończenia wstrzymania robót, zakres robót podlegających wstrzymaniu oraz przyczynę 
wstrzymania robót.    

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać wstrzymania robót na okres nie dłuższy niż 7 
dni. 

4. W przypadku otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wstrzymaniu całości lub 
części robót Wykonawca zobowiązuje się zaprzestać robót w zakresie wskazanym w 
zawiadomieniu przez okres wskazany w zawiadomieniu. 

5. W przypadku otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wstrzymaniu całości lub 
części robót Wykonawca zobowiązuje się wpisać w dzienniku budowy datę rozpoczęcia i 
datę zakończenia wstrzymania robót. 

6. Strony ustalają, że z tytułu wstrzymania całości lub części robót na zasadach 
określonych w § 7 ust. 1-5 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów 
wstrzymania, roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, ani roszczenie o przedłużenie 
któregokolwiek terminu wykonania zamówienia.  
 

§ 8 
Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na powierzenie przez Wykonawcę osobie 

trzeciej wykonania całości zamówienia objętego niniejszą umową. 
2. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na wykonanie zamówienia objętego niniejszą 

umową częściowo przez Wykonawcę oraz częściowo za pomocą podwykonawców.  
3. Zamawiający oświadcza, że nie zastrzega, aby wykonanie którejkolwiek części 

zamówienia nie mogło być powierzone podwykonawcom. 
4. Strony oświadczają, że Wykonawca w ofercie złożonej w postępowaniu poprzedzającym 

zawarcie niniejszej umowy, zwanej dalej „ofertą”, wskazał nazwy (firmy) 
podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia oraz określił 
powierzane części. 

5. Strony oświadczają, że Wykonawca w ofercie wskazał nazwy (firmy) podwykonawców, 
na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 
z późn. zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz załączył do oferty pisemne 
zobowiązania tych podwykonawców do udostępnienia tych zasobów. 

6. Strony ustalają, że w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z 
dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
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których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Wykonawca 
zobowiązuje się wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Strony ustalają, że za uprzednią zgodą Zamawiającego Wykonawca może powierzyć 
wykonanie dowolnej części zamówienia podwykonawcom wskazanym w ofercie lub  
innym podwykonawcom niż wskazani w ofercie, z zachowaniem postanowień § 8 ust. 8-
29. 

8. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania dowolnej części 
zamówienia podwykonawcom Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo składać w 
siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o wyrażenie zgody wraz z projektem 
umowy z podwykonawcą zawierającym postanowienia wymienione w § 8 ust. 9 i 
załącznikami do tej umowy, przy czym obowiązek dołączenia załączników nie dotyczy 
tych załączników do umowy z podwykonawcą, których treść będzie się pokrywać z 
załącznikami do niniejszej umowy lub ich fragmentami. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w projekcie umowy z każdym z 
podwykonawców następujących postanowień: 
(1) wskazania części zamówienia powierzanych podwykonawcy; 
(2) określenia terminów wykonania części zamówienia powierzanych podwykonawcy; 
(3) określenia wysokości wynagrodzenia podwykonawcy; 
(4) określenia terminów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, nie dłuższych niż 30 

dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, przy przestrzeganiu 
przepisów ustawy z dnia 28.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403 z późn. zm).  

(5) zawarcia zobowiązania Wykonawcy do płatności odsetek podwykonawcy w 
terminach zgodnych z ustawą z dnia 28.03.2013 r. o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403 z późn. zm.); 

(6) zapisania bezwarunkowego obowiązku podwykonawcy co do pisemnego 
zawiadamiania bezpośrednio Zamawiającego o niezapłaceniu przez Wykonawcę 
jakiejkolwiek części wynagrodzenia lub odsetek podwykonawcy albo jakimkolwiek 
opóźnieniu w dokonaniu płatności  wynagrodzenia lub odsetek; 

(7) niezawierania postanowień zakazujących lub utrudniających zawieranie umów 
pomiędzy zamawiającym a podwykonawcami w trakcie obowiązywania niniejszej 
umowy, jak również po jej wygaśnięciu; 

(8) zawarcia zobowiązania podwykonawców do nieujawniania osobom trzecim oraz do 
niewykorzystywania w inny sposób informacji uzyskanych w związku z realizacją 
części zamówienia objętej umową z podwykonawcą, chyba że ujawnienie lub 
wykorzystanie tych informacji będzie niezbędne do właściwego wykonania 
zobowiązań podwykonawcy wynikających z umowy z Wykonawcą lub właściwego 
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

(9) zawarcia zobowiązania do uzyskania przez podwykonawcę uprzedniej zgody 
Zamawiającego i Wykonawcy na powierzenie części zamówienia dalszemu 
podwykonawcy; 

(10) określenia sposobu dochodzenia napraw gwarancyjnych w przypadku wystąpienia 
wad fizycznych robót wykonanych przez podwykonawcę. 

10. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pisemną informację w terminie 
21 dni od otrzymania wniosku wraz wymaganymi załącznikami, w której zobowiązuje się: 
(1) wyrazić zgodę na powierzenie proponowanemu podwykonawcy robót budowlanych 

proponowanej części zamówienia i wyrazić zgodę na zawarcie z nim umowy według 
projektu proponowanego przez Wykonawcę, lub 
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(2) zgłosić sprzeciw i odmówić wyrażenia zgody na powierzenie proponowanemu 
podwykonawcy robót budowlanych proponowanej części zamówienia i na zawarcie z 
nim umowy według projektu proponowanego przez Wykonawcę oraz jednocześnie 
wskazać uzasadnienie odmowy, lub 

(3) zgłosić zastrzeżenia i wezwać Wykonawcę do uzupełnienia wniosku o dodatkowe 
informacje dotyczące proponowanego podwykonawcy robót budowlanych lub 
proponowanej części zamówienia lub też wezwać Wykonawcę do zmiany lub 
uzupełnienia zapisów umowy z podwykonawcą robót budowlanych i wyznaczyć 
termin do wykonania wezwania nie krótszy niż 7 dni od jego przekazania, w 
szczególności w przypadku, gdy umowa z podwykonawcą robót budowlanych 
przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 8 ust. 9 pkt 4 
niniejszej umowy lub nie spełnia innych wymagań wynikających z niniejszej umowy.  

11. W przypadku, gdy Wykonawca spełni wymagania Zamawiającego w terminie określonym 
w wezwaniu do uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje lub w wezwaniu do 
uzupełnienia lub zmiany zapisów umowy z podwykonawcą, Zamawiający zobowiązuje 
się przekazać Wykonawcy pisemną informację o wyrażeniu zgody w terminie 21 dni 
od otrzymania odpowiedzi na wezwanie. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni wymagania Zamawiającego w terminie 
określonym w wezwaniu do uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje lub w 
wezwaniu do uzupełnienia lub zmiany zapisów umowy z podwykonawcą, Zamawiający 
zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pisemną informację o niewyrażeniu zgody w 
terminie 21 dni od upływu terminu określonego w wezwaniu. 

13. W przypadku niezajęcia przez Zamawiającego stanowiska w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania kompletnego wniosku lub od dnia otrzymania prawidłowej odpowiedzi na 
wezwanie do uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje lub na wezwanie do 
uzupełnienia lub zmiany zapisów umowy z podwykonawcą, przyjmuje się, że 
Zamawiający wyraził zgodę na powierzenie części zamówienia podwykonawcy 
wskazanemu we wniosku i na zawarcie z nim umowy na warunkach wynikających z 
projektu umowy i projektu załączników, dołączonych do wniosku lub do odpowiedzi na 
wezwanie. 

14. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, zawartej z każdym z 
podwykonawców dostaw, usług lub robót budowlanych, na którego Zamawiający wyraził 
zgodę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym powyższy obowiązek nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wartości niniejszej umowy, chyba że wartość którejkolwiek umowy o podwykonawstwo na 
dostawy lub usługi jest większa niż 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).   

15. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze z podwykonawcą dostaw lub usług umowę, w 
której termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w § 8 ust. 9 pkt 4 
niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym 
Wykonawcę i wezwać go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 17. 

16. Przystąpienie przez podwykonawcę do wykonywania robót objętych powierzoną częścią 
zamówienia nie może nastąpić wcześniej niż po dostarczeniu przez Wykonawcę do 
siedziby Zamawiającego kopii umowy z tym podwykonawcą. 

17. Na zawarcie aneksu do umowy z podwykonawcą wskazanym w ofercie, jak również z 
podwykonawcą, na którego Zamawiający wyraził zgodę w okresie po podpisaniu 
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę 
Zamawiającego przy odpowiednim zastosowaniu postanowień § 8 ust. 8-13. 

18. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię każdego aneksu do każdej umowy, zawartej z każdym z 
podwykonawców, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 
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19. Rozwiązanie przez Wykonawcę umowy z dowolnym podwykonawcą, odstąpienie od 
takiej umowy lub jej wypowiedzenie nie wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, 
przy czym Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego na piśmie o 
każdym przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z podwykonawcą 
w terminie 7 dni od daty podpisania przez Wykonawcę lub otrzymania od 
podwykonawcy dokumentu, z którego ma wynikać taki skutek prawny. 

20. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzeń oraz odsetek na 
rzecz podwykonawców w terminach wynikających z umów zawartych z 
podwykonawcami lub wynikających z przepisów ustawy z dnia 28.03.2013 r. o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403 z późn. zm.) pod rygorem 
odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy oraz pod rygorem potrącenia 
niezapłaconych wynagrodzeń lub odsetek na rzecz podwykonawców z zabezpieczenia 
należytego wykonania niniejszej umowy. 

21. Wykonawca zobowiązuje się koordynować wszelkie roboty wykonywane przez 
podwykonawców w taki sposób, aby zapewnić wykonanie zamówienia zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy i załączników do niniejszej umowy. 

22. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do wezwania Wykonawcy do 
przedstawienia pisemnych wyjaśnień w sprawie płatności wynagrodzeń lub odsetek na 
rzecz podwykonawców oraz przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzeń lub odsetek  
podwykonawcom. 

23. W przypadku otrzymania wezwania, o którym mowa w 8 ust. 22, Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego pisemnych wyjaśnień w 
sprawie płatności wynagrodzeń lub odsetek na rzecz podwykonawców lub 
przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzeń lub odsetek podwykonawcom w zakresie 
wymaganym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. 

24. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do wezwania bezpośrednio każdego 
podwykonawcy do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie braku lub istnienia 
niezapłaconych przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy wynagrodzeń lub odsetek 
albo zapłaconych z opóźnieniem. 

25. Strony ustalają, że powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie zamówienia objętego 
niniejszą umową.   

26. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz 
wobec osób trzecich za działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania 
podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, 
uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

27. Strony ustalają, że z tytułu niepowierzenia lub powierzenia dowolnemu podwykonawcy 
wykonania dowolnej części zamówienia Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec 
Zamawiającego o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, ani roszczenie o przedłużenie 
któregokolwiek terminu wykonania zamówienia. 

28. Strony ustalają, że postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do 
powierzania przez podwykonawców części zamówienia dalszym podwykonawcom i 
zawierania umów z dalszymi podwykonawcami, przy czym zobowiązania Wykonawcy 
określone w niniejszym paragrafie wykonuje podwykonawca, zaś do wniosku, o którym 
mowa w § 8 ust. 12, dołącza dodatkowo pisemną zgodę Wykonawcy. 

29. Strony ustalają, że części zamówienia powierzone przez Wykonawcę do wykonania 
podwykonawcom oraz powierzone przez podwykonawców do wykonania dalszym 
podwykonawcom stanowią „zakres robót wykonywanych za pomocą podwykonawców” w 

rozumieniu art. 6471 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. –  Kodeks cywilny (tekst jednolity, 

Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), zaś pozostałe roboty budowlane stanowią „roboty 
wykonywane osobiście przez Wykonawcę” w rozumieniu tego przepisu. 

30. Strony ustalają, że w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia objętego niniejszą 
umową Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia 
nie jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Jednolitego Europejskiego 
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Dokumentu Zamówienia, dotyczącego tego podwykonawcy lub do przekazania 
Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

31. Strony ustalają, że w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia objętego niniejszą 
umową podwykonawca Wykonawcy zamierza powierzyć dalszemu podwykonawcy 
wykonanie części zamówienia Wykonawca ani podwykonawca nie jest zobowiązany do 
przekazania Zamawiającemu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, 
dotyczącego tego dalszego podwykonawcy lub do przekazania Zamawiającemu 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego 
dalszego podwykonawcy. 

32. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia objętego niniejszą umową zmiana lub 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca zobowiązuje się wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

33. Niezależnie od innych zobowiązań wynikających z § 8 niniejszej umowy, przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca 
zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wykaz podwykonawców, którym zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia, zawierający ich nazwy albo imiona i nazwiska, 
a także dane kontaktowe samych podwykonawców oraz osób upoważnionych do 
kontaktu w ich imieniu. 

34. Niezależnie od innych zobowiązań wynikających z § 8 niniejszej umowy, w trakcie 
wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się 
zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w wykazie 
podwykonawców. 

35. Niezależnie od innych zobowiązań wynikających z § 8 niniejszej umowy, w trakcie 
wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się 
przekazywać Zamawiającemu aktualizację wykazu podwykonawców, zawierającą 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym Wykonawca w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia objętego niniejsza umową. 

36. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę, a Wykonawca 
zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą 
wykonywać następujące rodzaje robót, związane z realizacją zamówienia objętego 
niniejszą umową, jeżeli ich wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 
z późn. zm.): 
(1) roboty ziemne; 
(2) roboty fundamentowe,  
(3) roboty zbrojarskie,  
(4) roboty betoniarskie,  
(5) roboty izolacyjne,  
(6) roboty murarskie, 
(7) roboty dotyczące konstrukcji stalowych;  
(8) roboty dekarskie i blacharskie; 
(9) roboty malarskie;  
(10) roboty posadzkarskie;  
(11) roboty okładzinowe;  
(12) roboty drogowe;  
(13) roboty z zakresu wykonywania i pielęgnacji zieleni.  
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37. Zamawiający określa także obowiązek zatrudnienia przez podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, a Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w każdej umowie o 
podwykonawstwo oraz zapewnić zawarcie w każdej umowie o dalsze 
podwykonawstwo odpowiednich zapisów zobowiązujących podwykonawców oraz 
dalszych podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 
wykonujących którekolwiek czynności spośród czynności określonych w § 8 ust. 36 pkt 1-
13 niniejszej umowy. 

38. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu w terminie 21 dni od 
zawarcia niniejszej umowy oraz przedstawiać w terminie 21 dni od zawarcia umowy z 
podwykonawcą oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę lub 
o zatrudnieniu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób na podstawie 
umowy o pracę, przy czym oświadczenie to będzie zawierać co najmniej dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że czynności w zakresie wymagań Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy. 

39. W trakcie wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający jest 
uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 8 ust. 36 pkt 1-
13 niniejszej umowy. 

40. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych Zamawiający jest uprawniony do 
następujących działań:  
(a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności określone w § 8 ust. 36 pkt 
1-13 niniejszej umowy: 

(b) dokonywania oceny przedstawionych oświadczeń i dokumentów; 
(c) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności 
określone w § 8 ust. 36 pkt 1-13 niniejszej umowy; 

(d) innych działań, które okażą się niezbędne do ustalenia, czy Wykonawca 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca spełnia wymóg zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 8 ust. 36 pkt 1-13 
niniejszej umowy. 

41. W trakcie czynności kontrolnych na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez 
niego wyznaczonym w treści wezwania Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 
Zamawiającemu wskazanych przez niego rodzajów dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności określone w 
§ 8 ust. 36 pkt 1-13 niniejszej umowy, tj: 
(a) oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego, zawierającego co najmniej dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

(b) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii umowy lub umów o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy 
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lub dalszego podwykonawcy, wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony, zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych, tj. nie zawierających widocznych imion, nazwisk, 
adresów i numerów PESEL pracowników, oraz zawierających widoczne datę 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu. 

(c) zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

(d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanego w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; 

(e) innych dowodów, wskazanych przez Zamawiającego. 
42. Strony ustalają, że niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostanie uznane za niespełnienie przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 8 ust. 36 pkt 1-
13 niniejszej umowy. 

43. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów 
prawa pracy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie 
czynności kontrolnych do Państwowej Inspekcji Pracy. 

 
§ 9 

Osoby przeznaczone do wykonania zamówienia 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do wykonania zamówienia osoby posiadające 

wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia, niezbędne do 
wykonania zamówienia objętego niniejszą umową.  

2. Do wykonywania czynności kierownika budowy Wykonawca zobowiązuje się 
przeznaczyć osobę, posiadającą jednocześnie (a) uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej oraz (b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 
kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch dowolnych robót budowlanych o 
wartości nie mniejszej niż 40.000.000,- zł brutto każda (czterdzieści milionów złotych), w 
tym co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie „budynków 
użyteczności publicznej” w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o 
wartości nie mniejszej niż 20.000.000,- zł brutto każda (dwadzieścia milionów złotych), 
przy czym dopuszczalne jest, aby dowolne roboty budowlane o powyższej wartości, jak 
również roboty budowlane polegające na budowie „budynków użyteczności publicznej” o 
powyższej wartości zostały wykonane zarówno w ramach pojedynczej inwestycji, jak i 
w ramach odrębnych inwestycji; 

3. Do wykonywania czynności kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć osobę posiadającą jednocześnie: (a) 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz (b) doświadczenie w 
pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 
jednej roboty budowlanej w zakresie sieci lub instalacji lub urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o wartości nie mniejszej 
niż 5.000.000,- zł brutto (pięć milionów złotych). 

4. Do wykonywania czynności kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć 
osobę posiadającą jednocześnie: (a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz (b) doświadczenie w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty 
budowlanej w zakresie sieci lub instalacji lub urządzeń elektrycznych lub 
elektroenergetycznych, o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,- zł brutto (pięć milionów 
złotych). 

5. Do wykonywania czynności kierownika robót w zakresie drogowym Wykonawca 
zobowiązuje się przeznaczyć osobę posiadającą jednocześnie: (a) uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
drogowej, oraz (b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika 
robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie drogowym o 
wartości nie mniejszej niż 3.000.000,- zł brutto (trzy miliony złotych); 

6. Do wykonywania czynności kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć osobę posiadającą 
jednocześnie: (a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych, oraz (b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 
kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci 
lub instalacji lub urządzeń telekomunikacyjnych o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,- 
zł brutto każda (dwa miliony złotych). 

7. Do wykonywania czynności kierownika prac konserwatorskich Wykonawca 
zobowiązuje się przeznaczyć osobę posiadającą jednocześnie: (a) wykształcenie 
wyższe, polegające na ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków 
(b) doświadczenie, nabyte po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu 
szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, polegające na tym, iż przez co 
najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich 
lub badaniach konserwatorskich, o wartości nie mniejszej niż 100.000,- zł (sto tysięcy 
złotych), prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, inwentarza 
muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których 
mowa w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) albo osobę posiadającą 
jednocześnie (c) – w dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych – 
świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 
wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w 
zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub dyplom mistrza w zawodzie 
odpowiadającym danej dziedzinie oraz (d) doświadczenie polegające na tym, iż przez co 
najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub 
badaniach konserwatorskich o wartości nie mniejszej niż 100.000,- zł (sto tysięcy 
złotych), prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków albo na Listę 
Skarbów Dziedzictwa, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych 
zabytkach, zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy z 
dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1446 z późn. zm.).  
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8. Do wykonywania czynności kierownika robót w zakresie zieleni Wykonawca 
zobowiązuje się przeznaczyć co najmniej jedną osobę posiadającą jednocześnie: (a) 
wyższe wykształcenie w zakresie architektury krajobrazu, ogrodnictwa lub leśnictwa, oraz 
(b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie zieleni przy realizacji 
co najmniej jednej roboty w zakresie zieleni o wartości nie mniejszej niż 500.000,- zł 
brutto (pięćset tysięcy złotych), w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej jednej 
roboty w zakresie realizacji tzw. „zielonych dachów” o wartości nie mniejszej niż 
100.000,- zł brutto (sto tysięcy złotych), przy czym dopuszczalne jest, aby roboty w 
zakresie zieleni o powyższej wartości, jak również roboty w zakresie realizacji tzw. 
„zielonych dachów” o powyższej wartości zostały wykonane zarówno w ramach 
pojedynczej inwestycji, jak i w ramach odrębnych inwestycji. 

9. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na przeznaczenie do wykonywania czynności 
wymienionych w § 9 ust. 2-8 innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawca jest 
uprawniony do złożenia w każdym czasie pisemnego wniosku i dołączenia kopii 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez daną osobę wymagań określonych w § 9 
ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8. 

10. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pisemną informację w terminie 
14 dni od otrzymania wniosku, w której zobowiązuje się albo wyrazić zgodę na 
przeznaczenie do wykonywania czynności wymienionych w § 9 ust. 2-8  innych osób niż 
wskazane w ofercie w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że dana osoba spełnia 
wymagania określone w § 9 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 albo odmówić wyrażenia zgody, 
w przypadku niewykazania przez Wykonawcę, że dana osoba spełnia wymagania 
określone w § 9 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8.  

11. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do wystąpienia do Wykonawcy z 
pisemnym wnioskiem o zmianę każdej z osób wymienionych w § 9 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 
lub 8, zawierającym uzasadnienie tej zmiany. 

12. W przypadku wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem, o którym mowa w § 9 ust. 
11, Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do wykonywania czynności 
wymienionych w § 9 ust. 2-8 inną osobę spełniającą wymagania określone w § 9 ust. 2, 
3, 4, 5, 6, 7 lub 8 oraz wskazać Zamawiającemu na piśmie jej dane w terminie 14 dni 
od otrzymania wniosku Zamawiającego.  

13. W przypadku, gdy w którymkolwiek momencie okaże się, że Wykonawca przeznaczył do 
wykonania czynności wymienionych w § 9 ust. 2-8 co najmniej jedną osobę 
niespełniającą wymagań określonych w § 9 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 Zamawiający jest 
uprawniony do wstrzymania całości lub części robót do czasu zastąpienia tej osoby 
przez inną osobę spełniającą te wymagania. 

14. Strony ustalają, że z tytułu wstrzymania całości lub części robót Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, 
ani roszczenie o przedłużenie któregokolwiek terminu wykonania zamówienia. 

15. Przystąpienie przez inną osobę niż wskazana w ofercie do wykonywania czynności 
wymienionych w § 9 ust. 2-8 może nastąpić nie wcześniej niż po wyrażeniu zgody 
przez Zamawiającego lub po wskazaniu jej danych przez Wykonawcę w sytuacji, o 
której mowa w § 9 ust. 12, a dodatkowo – w przypadku, gdy zmieniana osoba została 
wpisana do treści decyzji administracyjnej dotyczącej zamówienia objętego niniejszą 
umową – nie wcześniej niż po dokonaniu zmiany tej decyzji. 

16. Zamawiający zobowiązuje się przygotowywać i składać do właściwych organów wnioski 
o zmianę decyzji administracyjnej dotyczącej zamówienia objętego niniejszą umową w 
zakresie zmiany osób przeznaczonych do wykonywania czynności wymienionych w § 9 
ust. 2-8, nie później niż w terminie 7 dni od przekazania odpowiedzi Zamawiającego 
wyrażającej zgodę na zmianę określonej osoby lub po wskazaniu jej danych przez 
Wykonawcę w sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 12.  

17. Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do wykonywania zamówienia objętego 
niniejszą umową wyłącznie osoby niekarane, tj. osoby, które nie figurują w Krajowym 
Rejestrze Karnym. 
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18. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że każdy z podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców przeznaczy do wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową 
wyłącznie osoby niekarane, tj. osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym.   

19. Wykonawca zobowiązuje się udowodnić Zamawiającemu w terminie 7 dni od zgłoszenia 
żądania, że wskazana osoba, przeznaczona do wykonywania zamówienia objętego 
niniejszą umową przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, nie 
była karana poprzez przedstawienie oświadczenia własnego Wykonawcy lub 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego.   

 
§ 10 

Materiały  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wykonania zamówienia materiały spełniające 

wymagania określone w niniejszej umowie, w załącznikach do niniejszej umowy lub w 
przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo 
budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), ustawy z dnia 
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z 
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity, 
Dz. U z 2016 r., poz. 655 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wykonania zamówienia materiały fabrycznie 
nowe, najwyższej jakości i dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wykonania zamówienia materiały o 
udokumentowanym pochodzeniu, wyprodukowane w okresie nieprzekraczającym 12 
miesięcy przed ich zastosowaniem. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do dostarczania Wykonawcy  
jakichkolwiek materiałów, z zastrzeżeniem 10 ust. 5 i 6. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać do wykonania rekonstrukcji muru Carnota 
nad wjazdem wraz z tunelem, o którym mowa w poz. 224 przedmiaru robót, 
stanowiącego załącznik nr …. do niniejszej umowy, następujące materiały budowlane: 
(1) cegłę ceramiczną pełną, pochodzącą z rozbiórki muru Carnota, w ilości 17.338 szt.; 
(2) cegłę ceramiczną współczesną, w ilości 8.000 szt. 

6. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy materiały budowlane, o których 
mowa w § 10 ust. 5, niezwłocznie po zgłoszeniu żądania przez Wykonawcę. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązuje się 
okazywać lub przekazywać kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
materiały wymagań, określonych w niniejszej umowie, w załącznikach do niniejszej 
umowy lub w przepisach prawa, nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania.  

8. W przypadku wskazania nazw własnych w załącznikach do niniejszej umowy 
Wykonawca zobowiązuje się stosować do wykonania zamówienia materiały ze 
wskazanymi znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem, z zastrzeżeniem § 10 
ust. 9. 

9. Wykonawca jest uprawniony do zastosowania materiałów równoważnych w stosunku 
do materiałów o wskazanych nazwach własnych w przypadku, gdy wykaże spełnianie 
przez te materiały cech równoważności, wynikających z załączników do niniejszej 
umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać pomiary i badania materiałów zgodnie z 
zasadami kontroli jakości, określonymi w Programie Zapewnienia Jakości lub w innych 
załącznikach do niniejszej umowy. 

11. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia osobie trzeciej wykonania badań materiałów, 
jeżeli Zamawiający, inspektor nadzoru lub Projektant powziął wątpliwość co do ich 
jakości lub zgodności z niniejszą umową, z którymkolwiek z załączników do niniejszej 
umowy lub z przepisami prawa.  
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12. W przypadku, gdy wyniki badań zleconych przez Zamawiającego wykażą, że 
zastosowane materiały są niewłaściwej jakości lub są niezgodne z niniejszą umową, z 
którymkolwiek z załączników do niniejszej umowy lub z przepisami prawa, Wykonawca 
zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty badań i dokonać ich wymiany na 
własny koszt.  

13. W przypadku, gdy wyniki badań zleconych przez Zamawiającego wykażą, że 
zastosowane materiały są właściwej jakości oraz są zgodne z niniejszą umową, z 
załącznikami do niniejszej umowy i z przepisami prawa, Zamawiający zobowiązuje się 
pokryć koszty badań we własnym zakresie. 

 
§ 11 

Rysunki warsztatowe 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia rysunków warsztatowych we własnym 

zakresie i na własny koszt w przypadkach, gdy uzna, że ich sporządzenie jest 
konieczne do prawidłowego wykonania jakichkolwiek robót, objętych niniejszą umową lub 
załącznikami do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać kopię każdego rysunku warsztatowego 
Zamawiającemu i Projektantowi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przystępować do wykonania robót ujętych w każdym 
rysunku warsztatowym nie wcześniej niż po uzyskaniu zgody przedstawiciela 
Projektanta.  

4. Strony ustalają, że rysunki warsztatowe sporządzane przez Wykonawcę nie mogą 
pozostawać w sprzeczności z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, 
przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz innymi załącznikami do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do pisemnego nakazania Wykonawcy rozbiórki robót 
ujętych w rysunkach warsztatowych lub ich ponownego prawidłowego wykonania, pod 
rygorem odmowy ich odbioru, w przypadku wykonania przez Wykonawcę tych robót 
niezgodnie z treścią rysunków warsztatowych, bez uzyskania zgody przedstawiciela 
Projektanta, niezgodnie ze wskazaniami przedstawiciela Projektanta lub w sposób 
pozostający w sprzeczności z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, 
przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
lub innymi załącznikami do niniejszej umowy. 

 
§ 12 

Roboty dodatkowe 
 

1. Strony wyrażają zgodę, aby przez „roboty dodatkowe” rozumieć znaczenie nadane 
temu pojęciu w § 2 ust. 18 niniejszej umowy, tj. roboty budowlane wchodzące w zakres 
zamówienia objętego niniejszą umową, tj. roboty budowlane wyraźnie ujęte w 
przedmiarach robót, których rozmiar jest większy niż przyjęty w przedmiarach robót 
oraz roboty budowlane nieujęte wyraźnie w przedmiarach robót, ale przewidziane do 
wykonania w co najmniej jednym projekcie budowlanym, w co najmniej jednym projekcie 
wykonawczym lub w co najmniej jednej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty dodatkowe w terminach określonych w § 6 
w ramach łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 17 oraz zgodnie z innymi 
postanowieniami niniejszej umowy i załączników do niniejszej umowy.  

3. Strony ustalają, że wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych nie wymaga 
sporządzenia protokołu konieczności ani uzyskania zgody Zamawiającego, inspektora 
nadzoru lub przedstawiciela Projektanta. 

4. Strony ustalają, że wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych nie wymaga 
podpisywania aneksu do niniejszej umowy lub do załączników do niniejszej umowy.  
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5. Strony ustalają, że z tytułu wykonania robót dodatkowych Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie wobec Zamawiającego o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, ani 
roszczenie o przedłużenie któregokolwiek terminu wykonania zamówienia. 

 
  § 13 

Roboty zamienne 
 
1. Strony ustalają, że przez „roboty zamienne” rozumie się roboty budowlane wchodzące w 

zakres zamówienia objętego niniejszą umową i niezwiększające jego zakresu, 
wynikające z projektów budowlanych, z projektów wykonawczych, z przedmiarów robót, 
ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub z innych 
załączników do niniejszej umowy, co do których strony ustaliły inny sposób wykonania 
niż zapisany w treści załączników do niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że wykonanie robót zamiennych w stosunku do robót określonych w 
załącznikach do niniejszej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 
(1) w przypadku zmiany przepisów z zakresu prawa budowlanego lub zmiany innych 

przepisów prawa w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót budowlanych;   

(2) w przypadku konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych niż określone w załącznikach do niniejszej umowy;  

(3) w przypadku braku możliwości zastosowania materiałów określonych w niniejszej 
umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy z powodu zaprzestania ich produkcji 
lub zastąpienia ich innymi materiałami; 

(4) w przypadku, gdy zastosowanie innych materiałów niż określone w załącznikach do 
niniejszej umowy umożliwi uzyskanie lepszej jakości robót lub pozwoli na 
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji obiektów; 

(5) w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest korzystne dla Zamawiającego z 
innych przyczyn; 

(6) w przypadku, gdy konieczność  wykonania robót zamiennych wynika z okoliczności,  
których w chwili zawarcia niniejszej umowy nie przewidywał ani Wykonawca, ani 
Zamawiający. 

3. Do zgłaszania propozycji wykonania robót zamiennych w stosunku do robót określonych 
w załącznikach do niniejszej umowy jest uprawniony kierownik budowy w imieniu 
Wykonawcy lub inspektor nadzoru w imieniu Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, że wykonanie przez Wykonawcę robót zamiennych wymaga 
sporządzenia protokołu konieczności i wyrażenia zgody co najmniej przez 
przedstawiciela Projektanta, przez kierownika budowy lub innego przedstawiciela 
Wykonawcy oraz przez Inspektora nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Strony ustalają, że wyrażenie zgody przez osoby wskazane w § 13 ust. 4 nastąpi przez 
podpisanie protokołu konieczności przez każdą z tych osób.  

6. Strony zobowiązują się zawrzeć w protokole konieczności informację, czy wykonanie 
robót zamiennych wymaga uprzedniego sporządzenia dokumentacji projektowej 
zamiennej i ewentualnie w jakim zakresie oraz czy wymaga uprzedniego wykonania 
innych czynności wynikających z przepisów prawa i ewentualnie w jakim zakresie, a 
także do wskazania podmiotu wykonującego dokumentację projektową zamienną oraz 
inne czynności wynikające z przepisów prawa. 

7. Strony ustalają, że wykonanie przez Wykonawcę robót zamiennych wymaga podpisania 
aneksu do niniejszej umowy lub do załączników do niniejszej umowy, przy czym 
podpisanie aneksu może nastąpić nie wcześniej niż po wykonaniu dokumentacji 
projektowej zamiennej lub innych czynności wynikających z przepisów prawa albo po 
podpisaniu protokołu konieczności stwierdzającego brak konieczności ich wykonania. 

8. Strony ustalają, że z tytułu wykonania robót zamiennych Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie wobec Zamawiającego o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, ani 
roszczenie o przedłużenie któregokolwiek terminu wykonania zamówienia. 
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§ 14 

Kontrola i nadzór nad wykonaniem zamówienia  
 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania w każdym czasie sposobu 
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca naruszy którekolwiek postanowienie niniejszej umowy lub 
załącznika do niniejszej umowy Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do 
pisemnego wezwania Wykonawcy do przywrócenia stanu zgodnego z niniejszą 
umową lub załącznikiem do niniejszej umowy, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie 
krótszym niż 7 dni od jego otrzymania. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić nadzór autorski poprzez wskazywanie osób 
wyznaczonych do jego pełnienia spośród osób wyznaczonych przez Projektanta oraz 
zobowiązuje się zapewnić właściwe wykonywanie przez nich obowiązków z zakresu 
nadzoru autorskiego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o przedstawicielach 
Projektanta wyznaczonych do pełnienia nadzoru autorskiego niezwłocznie po 
podpisaniu niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o każdej zmianie osób 
wyznaczonych do pełnienia nadzoru autorskiego niezwłocznie po dokonaniu zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z przedstawicielem Projektanta wszelkie 
sprawy związane z wykonaniem zamówienia, co do których obowiązek uzgodnienia 
wynika z postanowień niniejszej umowy, z postanowień załączników do niniejszej umowy 
lub z przepisów prawa albo co do których Wykonawca wskazał na konieczność 
uzgodnienia, a przedstawiciel Projektanta nie uznał, że sprawa należy do wyłącznej 
decyzji Wykonawcy. 

7. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić nadzór inwestorski poprzez wskazywanie osób 
wyznaczonych do jego pełnienia oraz zobowiązuje się zapewnić właściwe wykonywanie 
przez nich obowiązków z zakresu nadzoru inwestorskiego. 

8. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o osobach wyznaczonych do 
pełnienia obowiązków inspektora nadzoru oraz do pełnienia obowiązków inspektorów 
nadzoru w poszczególnych branżach niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy. 

9. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o każdej zmianie osób 
wyznaczonych do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru lub do pełnienia 
obowiązków inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach niezwłocznie po 
dokonaniu zmiany. 

10. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić nadzór techniczny nad budową urządzeń 
wodociągowych lub kanalizacyjnych poprzez wskazywanie osób wyznaczonych do 
jego pełnienia spośród osób wyznaczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- 
kanalizacyjne oraz zobowiązuje się zapewnić właściwe wykonywanie przez nich 
obowiązków z zakresu nadzoru technicznego. 

11. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o przedstawicielach 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wyznaczonych do pełnienia nadzoru 
technicznego nad budową urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych niezwłocznie po 
ich wyznaczeniu. 

12. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o każdej zmianie osób 
wyznaczonych do pełnienia nadzoru technicznego nad budową urządzeń 
wodociągowych lub kanalizacyjnych niezwłocznie po dokonaniu zmiany. 

13. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić nadzór techniczny nad budową sieci 
elektroenergetycznej poprzez wskazywanie osób wyznaczonych do jego pełnienia 
spośród osób wyznaczonych przez przedsiębiorstwo elektroenergetyczne oraz 
zobowiązuje się zapewnić właściwe wykonywanie przez nich obowiązków z zakresu 
nadzoru technicznego. 
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14. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o przedstawicielach 
przedsiębiorstwa elektroenergetycznego wyznaczonych do pełnienia nadzoru 
technicznego nad budową urządzeń elektroenergetycznych niezwłocznie po ich 
wyznaczeniu. 

15. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o każdej zmianie osób 
wyznaczonych do pełnienia nadzoru technicznego nad budową urządzeń 
elektroenergetycznych niezwłocznie po dokonaniu zmiany. 

16. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać bezpośrednio z Zamawiającym wyłącznie te 
sprawy związane z wykonaniem zamówienia, których obowiązek uzgodnienia wynika z 
postanowień niniejszej umowy, z postanowień załączników do niniejszej umowy lub z 
przepisów prawa albo które wymagałyby zmiany niniejszej umowy lub zmiany 
któregokolwiek załącznika do niniejszej umowy albo co do których inspektor nadzoru 
wskazał na konieczność uzgodnienia bezpośrednio z Zamawiającym, a Zamawiający nie 
uznał, że sprawa należy do wyłącznej decyzji inspektora nadzoru. 

17. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z inspektorem nadzoru wszelkie pozostałe 
sprawy związane z wykonaniem zamówienia, co do których obowiązek uzgodnienia 
wynika z postanowień niniejszej umowy, z postanowień załączników do niniejszej umowy 
lub z przepisów prawa albo co do których Wykonawca wskazał na konieczność 
uzgodnienia, a inspektor nadzoru nie uznał, że sprawa należy do wyłącznej decyzji 
Wykonawcy. 

18. Strony ustalają, że inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zwolnienia Wykonawcy z 
wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub załącznika 
do niniejszej umowy oraz nie jest uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie 
przez Wykonawcę jakichkolwiek robót wykraczających poza zakres zamówienia 
objętego niniejszą umową.  

 
§ 15 

Spotkania koordynacyjne 
 
1. Strony zobowiązują się omawiać wszelkie sprawy związane z wykonaniem niniejszej 

umowy w trakcie spotkań koordynacyjnych.  
2. Strony ustalają, że do wyznaczania terminów i miejsc spotkań koordynacyjnych 

uprawniony jest Zamawiający.  
3. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych w terminach i 

w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić udział w każdym spotkaniu koordynacyjnym co 

najmniej jednego własnego przedstawiciela, Inspektora nadzoru lub innej osoby przez 
niego wyznaczonej, a – w razie potrzeby – również co najmniej jednego przedstawiciela 
Projektanta oraz innych osób, których udział jest niezbędny z uwagi na tematykę 
omawianych spraw. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział w każdym spotkaniu koordynacyjnym co 
najmniej kierownika budowy lub innej osoby przez niego wyznaczonej oraz innych osób, 
których udział jest niezbędny z uwagi na tematykę omawianych spraw.  

 
§ 16 

Odbiory 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać następujących odbiorów robót wykonanych 

przez Wykonawcę w ramach zamówienia objętego niniejszą umową: 
(1) odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
(2) odbiorów przejściowych; 
(3) odbiorów częściowych; 
(4) odbioru końcowego robót budowlanych; 
(5) odbioru ostatecznego. 
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2. Strony ustalają, że każdego odbioru będzie dokonywać co najmniej jeden 
przedstawiciel Zamawiającego oraz co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy. 

3. Strony ustalają, że w przypadku nieuczestniczenia jakiegokolwiek przedstawiciela 
Wykonawcy w którymkolwiek odbiorze z jakichkolwiek przyczyn, ustalenia i decyzje 
podjęte przez Zamawiającego w trakcie odbioru stają się wiążące dla Wykonawcy po 
doręczeniu ich pisemnej kopii.  

4. Strony ustalają, że przez „odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu” 
rozumie się odbiór polegający na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać gotowość odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu w każdym czasie na piśmie oraz poprzez wpis do dziennika 
budowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przystąpienie przez inspektora nadzoru do 
czynności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie, lecz nie 
później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia gotowości ich odbioru przez Wykonawcę.  

7. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić zakończenie przez inspektora nadzoru 
czynności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie po 
stwierdzeniu, że roboty objęte zgłoszeniem gotowości zostały wykonane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia, że wymagania określone w niniejszej umowie lub w 
załącznikach do niniejszej umowy nie zostały spełnione inspektor nadzoru w imieniu 
Zamawiającego odstąpi od dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu do czasu spełnienia tych wymagań przez Wykonawcę. 

9. Strony zobowiązują się potwierdzić każdorazowy odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu protokołem odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, zawierającym ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym przez osoby 
uczestniczące w odbiorze. 

10. Strony ustalają, że podpisanie protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę jakiejkolwiek faktury. 

11. Strony ustalają, że przez „odbiór przejściowy” rozumie się odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości części wykonanych robót, nie stanowiący podstawy do rozliczeń 
finansowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dokonywany na wniosek 
Wykonawcy lub Zamawiającego albo w przypadkach wynikających z projektów 
budowlanych, projektów wykonawczych lub specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych ogólnych lub szczegółowych, polegający na sprawdzeniu 
prawidłowości wykonania i montażu części wykonanych robót, użycia właściwych 
materiałów, zgodności wykonania części robót z niniejszą umową, z projektami 
budowlanymi, z projektami wykonawczymi, z przedmiarami robót, ze specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ogólnymi i szczegółowymi oraz z 
normami i przepisami prawa. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać gotowość odbioru przejściowego w każdym czasie 
na piśmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy, potwierdzony przez inspektora 
nadzoru. 

13. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przystąpienie przez inspektora nadzoru do 
czynności odbioru przejściowego w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości ich odbioru 
przez Wykonawcę.  

14. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić zakończenie przez inspektora nadzoru 
czynności odbioru przejściowego niezwłocznie po stwierdzeniu, że roboty objęte 
zgłoszeniem gotowości zostały wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy. 

15. W przypadku stwierdzenia, że wymagania określone w niniejszej umowie lub w 
załącznikach do niniejszej umowy nie zostały spełnione Zamawiający lub inspektor 
nadzoru zobowiązuje się do odstąpienia od dokonania odbioru przejściowego do 
czasu spełnienia tych wymagań przez Wykonawcę. 
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16. Strony zobowiązują się potwierdzić każdorazowy odbiór przejściowy protokołem 
odbioru przejściowego, zawierającym ustalenia poczynione w toku odbioru i 
podpisanym przez osoby uczestniczące w odbiorze. 

17. Strony ustalają, że podpisanie protokołu odbioru przejściowego nie stanowi podstawy do 
wystawienia przez Wykonawcę jakiejkolwiek faktury. 

18. Strony ustalają, że przez „odbiór częściowy” rozumie się odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości części wykonanych robót określonej w tabeli wartości elementów 
scalonych, stanowiący podstawę do wypłaty Wykonawcy części łącznego 
wynagrodzenia w kwocie wynikającej z tabeli wartości elementów scalonych, polegający 
na sprawdzeniu prawidłowości wykonania i montażu części wykonanych robót, użycia 
właściwych materiałów, zgodności wykonania części robót z niniejszą umową, z 
projektami budowlanymi, z projektami wykonawczymi, z przedmiarami robót, ze 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ogólnymi i 
szczegółowymi oraz z normami i przepisami prawa. 

19. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać gotowość odbioru częściowego na piśmie, 
niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym zostało w całości 
zakończone wykonywanie co najmniej jednej roboty z pozycji oznaczonych literą „W” 
w kolumnie B tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr … do 
niniejszej umowy. 

20. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru częściowego w terminie 
7 dni od zgłoszenia gotowości ich odbioru przez Wykonawcę.  

21. Zamawiający zobowiązuje się zakończyć czynności odbioru częściowego niezwłocznie 
po stwierdzeniu, że roboty objęte zgłoszeniem gotowości zostały wykonane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy. 

22. W przypadku stwierdzenia, że wymagania określone w niniejszej umowie lub w 
załącznikach do niniejszej umowy nie zostały spełnione Zamawiający zobowiązuje się do 
odstąpienia od dokonania odbioru częściowego do czasu spełnienia tych wymagań 
przez Wykonawcę.  

23. W przypadku stwierdzenia, że wymagania określone w niniejszej umowie lub w 
załącznikach do niniejszej umowy zostały spełnione jedynie dla części zgłoszonych 
robót Zamawiający zobowiązuje dokonać odbioru wyłącznie tej części robót, a odbioru 
pozostałych robót zobowiązuje się w ramach najbliższego odbioru częściowego, 
dokonywanego po spełnieniu tych wymagań. 

24. Strony zobowiązują się potwierdzić każdorazowy odbiór częściowy protokołem odbioru 
częściowego, zawierającym ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym przez 
osoby uczestniczące w odbiorze. 

25. Strony ustalają, że podpisanie protokołu odbioru częściowego stanowi podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej za roboty ujęte w tym protokole, pod 
warunkiem, że wystawienie tej faktury nie przekroczy maksymalnej części łącznego 
wynagrodzenia, które może zostać wypłacona Wykonawcy w danym roku 
kalendarzowym. 

26. W przypadku, gdy suma wartości brutto faktur częściowych wystawionych od początku 
danego roku kalendarzowego przekroczy maksymalną część łącznego wynagrodzenia, 
która może zostać wypłacona Wykonawcy w tym roku kalendarzowym, strony 
zobowiązują się nie ujmować w protokole odbioru częściowego wartości robót 
przekraczających tą maksymalną wartość, których wykonywanie zostało w całości 
zakończone w danym roku kalendarzowym oraz ująć te roboty w pierwszym protokole 
odbioru częściowego w następnym roku kalendarzowym lub w protokole odbioru 
końcowego robót budowlanych. 

27. Strony ustalają, że przez „odbiór końcowy robót budowlanych” rozumie się odbiór 
polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót stanowiący podstawę do 
wypłaty Wykonawcy części łącznego wynagrodzenia niewypłaconej w ramach odbiorów 
częściowych, polegający na sprawdzeniu prawidłowości wykonania i montażu całości 
wykonanych robót, użycia właściwych materiałów i urządzeń, zgodności wykonania 
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całości robót z niniejszą umową, z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, z 
przedmiarami robót, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych ogólnymi i szczegółowymi oraz z normami i przepisami prawa. 

28. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić gotowość odbioru końcowego poprzez wpis do 
dziennika budowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru, oraz dodatkowo zgłosić 
na piśmie Zamawiającemu. 

29. Przed zgłoszeniem gotowości końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca 
zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymagań określonych w niniejszej umowie 
oraz w załącznikach do niniejszej umowy. 

30. Przed zgłoszeniem gotowości końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca 
zobowiązuje się zapewnić odpowiednie odbiory techniczne, wymagane przez inne 
podmioty niż Zamawiający i Wykonawca. 

31. Przed zgłoszeniem gotowości końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca 
zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
powykonawczej w trzech egzemplarzach w formie pisemnej i w dwóch egzemplarzach 
w formie elektronicznej w następujących formatach: części rysunkowe w formacie „pdf” i 
„dwg” oraz części opisowe w formacie „doc” i „pdf”. 

32. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru końcowego w terminie 7 
dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości ich odbioru na piśmie. 

33. Zamawiający zobowiązuje się zakończyć czynności odbioru końcowego niezwłocznie po 
stwierdzeniu, że wszystkie roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy. 

34. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego, że którekolwiek roboty 
budowlane nie zostały wykonane albo występują wady istotne lub wady nieistotne 
(usterki) którychkolwiek robót Zamawiający zobowiązuje się do odstąpienia od 
dokonania odbioru końcowego do czasu usunięcia wad istotnych oraz wad 
nieistotnych (usterek) przez Wykonawcę oraz do wezwania Wykonawcy do usunięcia 
tych wad oraz wyznaczenia terminu na ich usunięcie poprzez wpis do dziennika 
budowy. 

35. Strony ustalają, że przez „wady istotne” rozumie się nieprawidłowości, które 
uniemożliwiają przewidziane w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy 
wykorzystanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem albo istotnie zmniejszają wartość 
robót budowlanych przez pozbawienie cech im właściwych lub cech wyraźnie 
zastrzeżonych w niniejszej umowie lub załącznikach do niniejszej umowy. 

36. Strony ustalają, że przez „wady nieistotne” (usterki) rozumie się wszelkie 
nieprawidłowości niezakwalifikowane do „wad istotnych”. 

37. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady istotne oraz wady nieistotne (usterki) w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

38. W przypadku nieusunięcia wad nieistotnych (usterek) Zamawiający jest uprawniony do 
żądania od Wykonawcy odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, a po wyrażeniu zgody 
przez Wykonawcę zobowiązuje się dokonać końcowego odbioru robót budowlanych.  

39. W przypadku nieusunięcia wad istotnych Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 
niniejszej umowy w całości lub w części.  

40. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić powtórnie gotowość do przeprowadzenia 
końcowego odbioru robót budowlanych niezwłocznie po usunięciu wad istotnych oraz 
wad nieistotnych (usterek) poprzez wpis w dzienniku budowy. 

41. Strony ustalają, że podpisanie protokołu odbioru końcowego robot budowlanych nastąpi 
nie wcześniej niż po wydaniu przez organ pierwszej instancji decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie wszystkich obiektów wchodzących w zakres zamówienia. 

42. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór końcowy robót budowlanych protokołem 
końcowego odbioru robót budowlanych, zawierającym ustalenia poczynione w toku 
odbioru i podpisanym przez osoby uczestniczące w odbiorze. 

43. Strony ustalają, że podpisanie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych stanowi 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.  
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44. Strony ustalają, że przez „odbiór ostateczny” rozumie się odbiór polegający na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad istotnych i wad nieistotnych (usterek), 
powstałych i ujawnionych w okresie podstawowym gwarancji. 

45. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić gotowość odbioru ostatecznego wyłącznie na 
piśmie, niezwłocznie po upływie okresu podstawowego gwarancji, wynoszącego ……….. 
miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

46. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru ostatecznego w terminie 
30 dni od zgłoszenia gotowości ich odbioru przez Wykonawcę.  

47. Zamawiający zobowiązuje się zakończyć czynności odbioru ostatecznego niezwłocznie 
po stwierdzeniu, że zostały wykonane wszystkie zobowiązania wynikające z udzielonej 
gwarancji na okres podstawowy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy. 

48. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór ostateczny protokołem odbioru 
ostatecznego, zawierającym ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym przez 
osoby uczestniczące w odbiorze. 

49. Strony ustalają, że podpisanie protokołu odbioru ostatecznego nie stanowi podstawy do 
wystawienia przez Wykonawcę jakiejkolwiek faktury.  

 
§ 17 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

1. Za wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się 
zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości  …. zł brutto (…..), w tym … 
zł netto (…..) oraz … zł podatku od towarów i usług (…), zwane dalej „łącznym 
wynagrodzeniem”.  

2. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie brutto ma charakter ryczałtowy w rozumieniu 
art. 632 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 
r., poz. 459 z późn. zm.) w związku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).  

3. Strony ustalają, że w związku z ryczałtowym charakterem kwota łącznego 
wynagrodzenia brutto obejmuje wszelkie koszty i wszelkie ryzyka związane z 
wykonaniem zamówienia objętego niniejszą umową, w tym również wartość wzrostu cen 
materiałów i usług.  

4. Strony ustalają, że w związku z ryczałtowym charakterem kwota łącznego 
wynagrodzenia brutto nie podlega jakimkolwiek zmianom lub jakiejkolwiek waloryzacji, 
z wyjątkiem przypadków określonych w § 20 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na udzielanie Wykonawcy zaliczek na 
poczet łącznego wynagrodzenia. 

6. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy składa się z wynagrodzenia za 
roboty budowlane, stanowiącego sumę pozycji z tabeli wartości elementów scalonych, 
będącej załącznikiem nr …. do niniejszej umowy. 

7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności łącznego wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 17 ust. 1, w częściach.  

8. Strony ustalają, że podstawę określenia wysokości poszczególnych części 
wynagrodzenia stanowią wartości netto w kolumnie C, wartości podatku od towarów i 
usług w kolumnie D oraz wartości brutto w kolumnie E, zawarte w pozycjach 
oznaczonych literą „W” w kolumnie B w tabeli wartości elementów scalonych, 
stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy. 

9. Strony ustalają, że podstawy do określenia wysokości poszczególnych części 
wynagrodzenia nie stanowią wartości netto w kolumnie C, wartości podatku od towarów 
i usług w kolumnie D oraz wartości brutto w kolumnie E, zawarte w pozycjach 
oznaczonych literą „N” w kolumnie B z uwagi na fakt, iż stanowią jedynie 
podsumowanie wartości wynikających z pozycji oznaczonych literą „W” w tabeli wartości 
elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy. 
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10. Strony ustalają, że wartości brutto w kolumnie E, zawarte w pozycjach oznaczonych 
literą „W” oraz literą „N” w kolumnie B w tabeli wartości elementów scalonych, 
stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy, nie podlegają jakimkolwiek zmianom 
lub jakiejkolwiek waloryzacji, z wyjątkiem przypadków określonych w § 20 niniejszej 
umowy oraz z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. 

11. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu częściowego odbioru robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę 
częściową na kwotę stanowiącą sumę wartości robót budowlanych z tych pozycji 
oznaczonych literą „W” w kolumnie B  tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej 
załącznik nr … do niniejszej umowy, których wykonywanie zostało w całości zakończone 
w danym miesiącu kalendarzowym i które zostały objęte protokołem częściowego 
odbioru robót budowlanych dotyczącym danego miesiąca kalendarzowego, z 
zastrzeżeniem § 17 ust. 12. 

12. W przypadku, gdy suma wartości brutto faktur częściowych wystawionych od początku 
danego roku kalendarzowego przekroczyłaby maksymalną część łącznego 
wynagrodzenia, która może zostać wypłacona Wykonawcy w tym roku kalendarzowym 
Wykonawca zobowiązuje się ująć wartość robót przekraczających tą maksymalną 
wartość, których wykonywanie zostało w całości zakończone w danym roku 
kalendarzowym w pierwszej fakturze częściowej w następnym roku kalendarzowym. 

13. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur częściowych na sumę nie większą niż 
95 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 17 ust. 1. 

14. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę 
końcową na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą łącznego wynagrodzenia, o 
której mowa w § 17 ust. 1, a sumą wartości faktur częściowych, wystawionych w okresie 
od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia wystawienia faktury końcowej.  

15. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia w terminie 30 dni od 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z prawidłowo sporządzonym protokołem 
częściowego odbioru robót budowlanych albo protokołem końcowego odbioru robót 
budowanych, a także wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub oświadczeniem wskazującym, że podwykonawcy 
nie posiadają wymagalnych wynagrodzeń wobec Wykonawcy.  

16. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 17 ust. 16 niniejszej umowy, 
dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Strony ustalają, że bezpośrednia zapłata, o którym mowa w § 17 ust. 16 niniejszej 
umowy, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zobowiązuje się poinformować 
Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji oraz umożliwić Wykonawcy zgłoszenie uwag w formie pisemnej, dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w § 17 ust. 16 niniejszej umowy. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 ust. 19 niniejszej umowy, w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony: 
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(1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

(2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

(3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w § 17 ust. 16 niniejszej umowy, Zamawiający jest 
uprawniony do potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie takiego potrącenia. 

22. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia przelewem na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

23. Strony ustalają, że za datę dokonania płatności wynagrodzenia przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

24. Zamawiający oświadcza, że w związku z finansowaniem zamówienia objętego niniejszą 
umową z dotacji celowych inwestycyjnych, udzielanych na poszczególne lata przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej, konieczne jest wskazanie maksymalnych części 
łącznego wynagrodzenia, które mogą zostać wypłacone Wykonawcy w poszczególnych 
latach.  

25. Zamawiający oświadcza, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może 
zostać wypłacona Wykonawcy w roku 2018, zostanie sfinansowana z dotacji celowej 
inwestycyjnej, udzielonej Zamawiającemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej na rok 
2018. 

26. Zamawiający oświadcza, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może 
zostać wypłacona Wykonawcy w roku 2019, zostanie sfinansowana z dotacji celowej 
inwestycyjnej, udzielonej Zamawiającemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej na rok 
2019. 

27. Zamawiający oświadcza, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może 
zostać wypłacona Wykonawcy w roku 2020, zostanie sfinansowana z dotacji celowej 
inwestycyjnej, udzielonej Zamawiającemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej na rok 
2020. 

28. Strony ustalają, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może zostać 
wypłacona Wykonawcy w roku 2018, wynosi … zł brutto (…..). 

29. Strony ustalają, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może zostać 
wypłacona Wykonawcy w roku 2019, wynosi … zł brutto (…..). 

30. Strony ustalają, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może zostać 
wypłacona Wykonawcy w roku 2020, wynosi … zł brutto (…..). 

 
§ 18 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 
% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót 
budowlanych objętych zakresem projektu nr 14.0 – Przebudowa istniejącej sieci 
SN-15 kV i nN- 0,4 kV, będącej własnością RWE Stoen Operator Sp. z o.o. lub 
opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości 
odbioru tych robót w terminie do dnia 31.12.2017 r., jednakże nie więcej niż 1 % 
łącznego wynagrodzenia brutto. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 
% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 
tymczasowej sieci ciepłowniczej, zastępującej istniejącą sieć ciepłowniczą 
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kolidującą z projektowanym wjazdem do parkingu podziemnego i wykopem 
szerokoprzestrzennym pod budynek Muzeum Historii Polski do czasu 
zrealizowania docelowej sieci ciepłowniczej według projektu budowlanego nr 13.0. 
– Sieć ciepłownicza, stanowiącego załącznik nr …. do niniejszej umowy lub opóźnienia 
w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych 
robót w terminie do dnia 31.12.2017 r., jednakże nie więcej niż 1 % łącznego 
wynagrodzenia brutto. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 
% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót 
budowanych w zakresie części budowlanej punktu zdawczo-odbiorczego energii 
elektrycznej w parkingu podziemnym lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do 
siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót w terminie do dnia 
15.05.2018 r., jednakże nie więcej niż 1 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 
% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót 
budowlanych w zakresie wszystkich pozostałych sieci infrastruktury technicznej 
lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o 
gotowości odbioru tych robót w terminie do dnia 28.09.2018 r., jednakże nie więcej niż 
1 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 
% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót 
budowlanych parkingu podziemnego w zakresie stanu surowego zamkniętego tj. 
robót określonych w  pozycjach od 9.1 do 9.2.2 tabeli wartości elementów scalonych, 
stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy, lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie 
do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót w terminie do 
dnia 16.10.2018 r., jednakże nie więcej niż 1 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 
łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót 
budowlanych parkingu podziemnego w zakresie robót wykończeniowych lub 
pozostałych, tj. robót określonych w  pozycjach od 9.2.3 do 9.2.6 tabeli wartości 
elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy,  lub opóźnienia 
w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych 
robót w terminie do dnia 21.10.2019 r.,, jednakże nie więcej niż 1 % łącznego 
wynagrodzenia brutto. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 
% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dokończeniu budowy 
bramy wjazdowej z tunelem lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby 
Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót wraz z projektem wniosku o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tego obiektu w terminie do dnia 
30.08.2019 r., jednakże nie więcej niż 1 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 
% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót 
budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu lub 
opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości 
odbioru tych robót w terminie do dnia 15.01.2020 r., jednakże nie więcej niż 1 % 
łącznego wynagrodzenia brutto. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 
% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu budowy 
pawilonu południowego lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby 
Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót wraz z projektem wniosku o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tego obiektu w terminie do dnia 
27.02.2020 r., jednakże nie więcej niż 1 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 
łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu wszystkich 
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pozostałych robót objętych zakresem niniejszej umowy oraz załączników do niniejszej 
umowy lub opóźnienia w  przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o 
gotowości do końcowego odbioru robót budowlanych wraz z projektem wniosku o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich pozostałych obiektów 
wchodzących w zakres zamówienia w terminie do dnia 31.10.2020 r., jednakże nie 
więcej niż 5 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 
% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do 
usunięcia wad lub w zakończeniu usunięcia wad, ujawnionych w okresie podstawowym 
gwarancji lub w okresach szczególnych gwarancji, w terminach wynikających z karty 
gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy, jednakże nie więcej niż 5 
% łącznego wynagrodzenia brutto łącznie za wszystkie opóźnienia. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 
% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do 
usunięcia wad lub w zakończeniu usunięcia wad, ujawnionych w okresie rękojmi, w 
terminach ustalonych na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. –  Kodeks cywilny (tekst 
jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), jednakże nie więcej niż 5 % łącznego 
wynagrodzenia brutto łącznie za wszystkie opóźnienia. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 
% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
jednakże nie więcej niż 5 % łącznego wynagrodzenia brutto za wszystkie przypadki. 

14. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 
% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek nieprzedłożenia do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu aneksu dotyczącego jej zmiany, jednakże nie więcej niż 5 % 
łącznego wynagrodzenia brutto za wszystkie przypadki. 

15. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 
% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii aneksu 
dotyczącego jej zmiany, jednakże nie więcej niż 5 % łącznego wynagrodzenia brutto 
za wszystkie przypadki. 

16. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 
% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek braku zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, jednakże nie więcej niż 5 % łącznego wynagrodzenia brutto za 
wszystkie przypadki.  

17. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
2.000,- zł (dwa tysiące złotych) za każdą osobę wykonującą czynności określone w § 8 
ust. 36 pkt 1-13 niniejszej umowy, która nie została zatrudniona na podstawie umowy o 
pracę lub dla której nie została utrzymana ciągłość zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę lub w odniesieniu do której Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca nie udowodnił jej zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w trakcie 
czynności kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego lub przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

18. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
2.000,- zł (dwa tysiące złotych) za każdy przypadek niezłożenia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, wyjaśnień lub oświadczeń lub dokumentów lub 
innych dowodów mających na celu potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności określone w § 8 ust. 36 pkt 1-13 niniejszej umowy, 
które zostały objęte treścią pojedynczego wezwania w ramach czynności kontrolnych 
prowadzonych przez Zamawiającego. 



36 

 

19. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % 
łącznego wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w 
całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

20. Strony ustalają, że kary umowne określone w § 18 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 są niezależne od siebie, a zapłacenie kary umownej z jednego 
tytułu nie uchyla zobowiązania Wykonawcy do zapłaty kary umownej z innego tytułu. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od 
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do jej zapłaty.  

22. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych w pierwszej kolejności z 
wynagrodzenia Wykonawcy, a w następnej kolejności z zabezpieczenia należytego 
wykonania niniejszej umowy. 

23. W przypadku, gdy wartość szkody, wyrządzonej przez Wykonawcę, przekroczy 
wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej 
części odszkodowania na zasadach ogólnych. 

24. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części przez którąkolwiek 
ze stron postanowienia § 18 nie wygasają.  
 

§ 19 
Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części 
wyłącznie w następujących przypadkach: 
(1) w całości lub w części – w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 

23.04.1964 r. –  Kodeks cywilny  (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. 
zm.)  , ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, 
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz w innych przepisach prawa; 

(2) w całości lub w części – w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę 
wykonywania zamówienia w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy; 

(3) w całości lub w części – w przypadku przekroczenia o co najmniej 30 dni 
któregokolwiek z terminów, określonych w harmonogramie realizacji robót, 
stanowiącym załącznik nr … do niniejszej umowy; 

(4) w całości lub w części – w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych 
objętych zakresem projektu nr 14.0. - Przebudowa istniejącej sieci SN-15 kV i 
nN- 0,4 kV, będącej własnością RWE Stoen Operator Sp. z o.o. lub opóźnienia w 
przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru 
tych robót w terminie do dnia 31.12.2017 r.; 

(9) w całości lub w części – w przypadku opóźnienia w wykonaniu tymczasowej sieci 
ciepłowniczej, zastępującej istniejącą sieć ciepłowniczą kolidującą z 
projektowanym wjazdem do parkingu podziemnego i wykopem 
szerokoprzestrzennym pod budynek Muzeum Historii Polski do czasu 
zrealizowania docelowej sieci ciepłowniczej według projektu budowlanego nr 
13.0. – Sieć ciepłownicza, stanowiącego załącznik nr …. do niniejszej umowy lub 
opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o 
gotowości odbioru tych robót w terminie do dnia 31.12.2017 r.; 

(5) w całości lub w części – w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych 
w zakresie części budowlanej punktu zdawczo-odbiorczego energii elektrycznej 
w parkingu podziemnym lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby 
Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót w terminie do dnia 
15.05.2018 r.; 

(6) w całości lub w części – w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych 
w zakresie wszystkich pozostałych sieci infrastruktury technicznej lub 
opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o 
gotowości odbioru tych robót w terminie do dnia 28.09.2018 r.; 
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(7) w całości lub w części – w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych 
parkingu podziemnego w zakresie stanu surowego zamkniętego tj. robót 
określonych w  pozycjach od 9.1 do 9.2.2 tabeli wartości elementów scalonych, 
stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy, lub opóźnienia w przekazaniu na 
piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót w 
terminie do dnia 16.10.2018 r.; 

(8) w całości lub w części – w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót 
budowlanych parkingu podziemnego w zakresie robót wykończeniowych i 
pozostałych, tj. robót określonych w  pozycjach od 9.2.3 do 9.2.6 tabeli wartości 
elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy, lub 
opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o 
gotowości odbioru tych robót w terminie do dnia 21.10.2019 r.; 

(9) w całości lub w części – w przypadku opóźnienia w dokończeniu budowy bramy 
wjazdowej z tunelem lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby 
Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót wraz z projektem wniosku 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tego obiektu w terminie do dnia 
30.08.2019 r.; 

(10) w całości lub w części – w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót 
budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu 
lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o 
gotowości odbioru tych robót w terminie do dnia 15.01.2020 r.; 

(11) w całości lub w części – w przypadku opóźnienia w wykonaniu budowy pawilonu 
południowego lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego 
informacji o gotowości odbioru tych robót wraz z projektem wniosku o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tego obiektu w terminie do dnia 27.02.2020 
r.; 

(12) w całości lub w części – w przypadku opóźnienia w wykonaniu wszystkich 
pozostałych robót objętych zakresem niniejszej umowy oraz załączników do 
niniejszej umowy lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby 
Zamawiającego informacji o gotowości do końcowego odbioru robót budowlanych 
wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
wszystkich pozostałych obiektów wchodzących w zakres zamówienia w terminie do 
dnia 31.10.2020 r.; 

(13) w całości lub w części – w przypadku niezawarcia z winy Wykonawcy  
porozumienia z wykonawcą budowy Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli 
Warszawskiej przy udziale Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Historii Polski, 
określającego zasady dojazdu na teren budowy obydwu inwestycji, zasady 
użytkowania części wspólnych inwestycji oraz inne zasady współdziałania, 
niezbędne do bezkolizyjnej realizacji obydwu inwestycji albo niezawarcia z winy 
Wykonawcy aneksu do tego porozumienia 

(14) w całości lub w części – w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę 
zamówienia objętego niniejszą umową w systemie dwóch lub trzech zmian lub w 
dniach tygodnia, w których dotychczas roboty nie były wykonywane, nakazanych 
przez Zamawiającego z powodu dowolnego opóźnienia w wykonaniu zamówienia w 
stosunku do terminów wynikających z harmonogramu realizacji robót, stanowiącego 
załącznik nr … do niniejszej umowy; 

(15) w całości lub w części – w przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót 
niezgodnie z kolejnością określoną w niniejszej umowie; 

(16) w całości lub w części – w przypadku niezawiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę na piśmie o wykrytych wadach w projektach budowlanych, projektach 
wykonawczych, przedmiarach robót lub specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, w terminie 7 dni od ich wykrycia; 



38 

 

(17) w całości lub w części – w przypadku niezaprzestania robót w zakresie i przez 
okres wskazany w pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o wstrzymaniu całości 
lub części robót, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy; 

(18) w całości lub w części – w przypadku co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy wynagrodzenia, do którego zapłacenia zobowiązany był 
Wykonawca; 

(19) w całości lub w części – w przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5 % wartości niniejszej umowy, do których zapłacenia zobowiązany był 
Wykonawca; 

(20) w całości lub w części – w przypadku niedostarczenia do siedziby Zamawiającego 
kopii jakiejkolwiek umowy zawartej z którymkolwiek z podwykonawców robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub załączników do tej umowy w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia; 

(21) w całości lub w części – w przypadku niedostarczenia do siedziby Zamawiającego 
kopii jakiegokolwiek aneksu do jakiejkolwiek umowy zawartej z którymkolwiek z 
podwykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług lub załączników do tego 
aneksu w terminie 7 dni od jego zawarcia; 

(22) w całości lub w części – w przypadku niezawiadomienia przez Wykonawcę 
Zamawiającego na piśmie o jakimkolwiek przypadku rozwiązania, odstąpienia lub 
wypowiedzenia umowy z podwykonawcą robót budowlanych, dostaw lub usług w 
terminie 7 dni od daty podpisania przez Wykonawcę lub otrzymania od 
podwykonawcy dokumentu, z którego ma wynikać taki skutek prawny; 

(23) w całości lub w części – w przypadku powierzenia jakiejkolwiek części robót 
jakiemukolwiek podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług, o którym nie 
wiedział lub na którego nie wyraził zgody Zamawiający lub z którym Wykonawca 
zawarł umowę lub aneks do umowy o treści, na którą nie wyraził zgody 
Zamawiający; 

(24) w całości lub w części – w przypadku niedokonania przez Wykonawcę płatności 
jakiejkolwiek części wynagrodzenia któremukolwiek z podwykonawców robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w 
dokonaniu płatności jakiejkolwiek części wynagrodzenia któremukolwiek z 
podwykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług; 

(25) w całości lub w części – w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego pisemnych wyjaśnień w sprawie płatności wynagrodzeń lub 
odsetek na rzecz podwykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
nieprzedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzeń lub odsetek podwykonawcom 
robót budowlanych, dostaw lub usług w zakresie wymaganym przez Zamawiającego 
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania; 

(26) w całości lub w części – w przypadku przeznaczenia do wykonania czynności 
wymienionych w § 9 ust. 2-8 co najmniej jednej osoby niespełniającej wymagań 
określonych w § 9 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8; 

(27) w całości lub w części – w przypadku nieuwzględnienia wniosku zamawiającego o 
zmianę osoby przeznaczonej do wykonywania czynności wymienionych w § 9 ust. 
2-8 na inną osobę spełniającą wymagania określone w § 9 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 
lub niewskazania na piśmie jej danych w terminie 14 dni od otrzymania wniosku 
Zamawiającego; 

(28) w całości lub części – w przypadku przeznaczenia przez Wykonawcę, do 
wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową co najmniej jednej osoby 
karanej, tj. osoby, która figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym; 

(29) w całości lub w części – w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu 
oświadczenia własnego Wykonawcy lub informacji z Krajowego Rejestru 
Karnego, potwierdzającego, że wskazana osoba, przeznaczona do wykonywania 
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zamówienia objętego niniejszą umową przez Wykonawcę, nie była karana, w 
terminie 7 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; 

(30) w całości lub w części – w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 8 ust. 36 pkt 1-13 
niniejszej umowy, pod warunkiem, że niespełnienie tego wymogu zostało ujawnione 
w trakcie dwóch odrębnych czynności kontrolnych, prowadzonych przez 
Zamawiającego lub przez Państwową Inspekcję Pracy, przy czym dla 
skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w 
części nie ma znaczenia liczba osób niezatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę, ujawnionych w ramach każdej z tych czynności kontrolnych; 

(31) w całości lub w części – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę co najmniej 
jednego materiału nie spełniającego wymagań wynikających z niniejszej umowy, z 
któregokolwiek załącznika do niniejszej umowy lub z przepisu prawa; 

(32) w całości lub w części – w przypadku nieokazania lub nieprzekazania co najmniej 
jeden raz na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez co najmniej jeden materiał wymagań 
określonych w niniejszej umowie, w załącznikach do niniejszej umowy lub w 
przepisach prawa, w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania.  

(33) w całości lub w części – w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania 
przez Wykonawcę robót dodatkowych; 

(34) w całości lub w części – w przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót 
zamiennych bez podpisania aneksu do niniejszej umowy lub do załączników do 
niniejszej umowy; 

(35) w całości lub w części – w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę udziału 
kierownika budowy lub innego przedstawiciela w co najmniej trzech spotkaniach 
koordynacyjnych; 

(36) w całości lub w części – w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania 
przez Wykonawcę którejkolwiek uwagi zgłoszonej na piśmie przez inspektora 
nadzoru lub przez innego przedstawiciela Zamawiającego w trakcie dokonywania 
któregokolwiek odbioru, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 7 dni od jej otrzymania; 

(37) w całości lub w części – w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania 
przez Wykonawcę dowolnego nakazu lub zalecenia, wydanego przez właściwy 
organ, w terminie przez niego wyznaczonym; 

(38) w całości lub w części – w przypadku niewyrażenia zgody przez Wykonawcę na 
zawarcie aneksu do niniejszej umowy zmniejszającego lub zwiększającego 
maksymalne części łącznego wynagrodzenia, które mogą zostać wypłacone 
Wykonawcy w poszczególnych latach kalendarzowych, bez zmiany wysokości 
łącznego wynagrodzenia brutto; 

(39) w całości lub w części – w przypadku niewyrażenia zgody przez Wykonawcę na 
zawarcie jakiegokolwiek innego aneksu do niniejszej umowy; 

(40) w całości lub w części – w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego kopii polisy lub kopii innego dokumentu potwierdzającego zawarcie 
przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
zaistniałe na terenie budowy w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy; 

(41) w całości lub w części – w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego kopii polisy lub kopii innego dokumentu potwierdzającego 
przedłużenie dotychczasowej umowy ubezpieczenia lub zawarcie nowej umowy 
ubezpieczenia w terminie 30 dni od wygaśnięcia dotychczasowej umowy 
ubezpieczenia; 
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(42) w całości lub w części – w przypadku niezapewnienia przed Wykonawcę ciągłości 
ubezpieczenia za szkody zaistniałe na terenie budowy co najmniej w okresie od 31-
tego dnia od podpisania niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót budowlanych; 

(43) w całości lub w części – w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę ciągłości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie od dnia podpisania 
niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót 
budowlanych; 

(44) w całości lub w części – w przypadku przeniesienia przez Wykonawcę na osoby 
trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również 
przelewu wierzytelności o wypłatę całości lub części wynagrodzenia Wykonawcy, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 

(45) w całości lub w części – w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji 
administracyjnej, powodującej brak możliwości wykonania zamówienia objętego 
niniejszą umową; 

(46) w całości lub w części – w przypadku  wydania lub niewydania decyzji 
administracyjnej, powodującej brak możliwości wykonania zamówienia objętego 
niniejszą umową; 

(47) w części – w przypadku poinformowania Zamawiającego przez instytucje 
finansujące niniejsze zamówienie o ograniczeniu środków przeznaczonych na jego 
sfinansowanie; 

(48) w całości lub w części – w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę jakichkolwiek 
robót na terenie budowy przez okres 30 dni z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego  i nie stanowiących siły wyższej; 

(49) w całości lub w części – w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek 
postanowienia niniejszej umowy lub załącznika do niniejszej umowy i 
nieprzywrócenia stanu zgodnego z niniejszą umową lub z załącznikiem do 
niniejszej umowy w terminie wyznaczonym w pisemnym wezwaniu Zamawiającego, 
nie krótszym niż 7 dni od jego otrzymania; 

2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części 
z przyczyn określonych w § 19 ust. 1 wygasa, jeżeli Wykonawca nie otrzyma 
oświadczenia o odstąpieniu w terminie 60 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia lub 
powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie odstąpienia.  

3. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części 
wyłącznie w następujących przypadkach: 
(1) w całości lub w części – w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 

23.04.1964 r. –  Kodeks cywilny (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. 
zm.)  

(2) w całości lub w części – w przypadku niedokonania przez Zamawiającego płatności 
jakiejkolwiek części wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 90 dni od dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z właściwym protokołem odbioru oraz wraz z 
dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
lub oświadczeniem wskazującym, że podwykonawcy nie posiadają wymagalnych 
wynagrodzeń wobec Wykonawcy.  

4. Uprawnienie Wykonawcy do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części z 
przyczyn określonych w § 19 ust. 3 wygasa, jeżeli Zamawiający nie otrzyma 
oświadczenia o odstąpieniu w terminie 60 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia.  

5. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części przez którąkolwiek 
ze stron Wykonawca zobowiązuje się zaprzestać wykonywania robót budowlanych w 
całości lub w części z dniem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
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7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części przez którąkolwiek 
ze stron Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zabezpieczyć teren budowy 
wraz z jej zapleczem oraz znajdującymi się na jej terenie materiałami, urządzeniami i 
sprzętem przez okres od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu do dnia 
protokolarnego przekazania terenu budowy. 

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości przez którąkolwiek ze stron 
Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia na własny koszt inwentaryzacji robót 
budowlanych w terminie 14 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości przez którąkolwiek ze stron 
Wykonawca zobowiązuje się do przekazać Zamawiającemu lub innemu podmiotowi 
wskazanemu przez Zamawiającego teren budowy oraz wszelką dokumentację 
budowy, sporządzoną lub uzyskaną do dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu w 
terminie 14 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

10. Strony zobowiązują się potwierdzić przekazanie terenu budowy oraz wszelkiej 
dokumentacji budowy protokołem przekazania terenu budowy, podpisanym przez 
przedstawicieli obydwu stron.   

11. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w części przez którąkolwiek ze stron 
postanowienia § 19 ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio jedynie w przypadku zgłoszenia 
pisemnego żądania przez Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym. 

12. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający 
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za roboty faktycznie 
wykonane do dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, pod warunkiem, że zostały 
wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i załączników do niniejszej 
umowy, z zastrzeżeniem § 19 ust. 13. 

13. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze stron 
postanowienia § 19 ust. 6-12 nie wygasają.  

 
§ 20 

Zmiany umowy 
 

1. Zamawiający oświadcza, że na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmiany niniejszej umowy, w 
tym również zmiany załączników do niniejszej umowy, w następujących przypadkach:  
(1) w przypadku konieczności zmiany definicji pojęć zawartych w niniejszej umowie lub 

w załącznikach do niniejszej umowy; 
(2) w przypadku konieczności zmiany hierarchii załączników do niniejszej umowy 

rozstrzygającej o sposobie wykonania czynności odmiennie regulujących wykonanie 
poszczególnych czynności.   

(3) w przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia objętego 
niniejszą umową; 

(4) w przypadku konieczności zmiany kolejności wykonywania poszczególnych robót 
objętych zakresem niniejszej umowy; 

(5) w przypadku konieczności zmiany wymagań wynikających z wykonywania prac na 
terenie zamkniętym; 

(6) w przypadku konieczności zmiany wymagań co do sprzętu przeznaczonego do 
wykonania zamówienia; 

(7) w przypadku konieczności dokonania zmiany pomiędzy którymkolwiek zakresem 
robót, o których mowa w § 6 ust. 2-11 oraz zakresem wszystkich pozostałych 
robót, o których mowa w § 6 ust. 12; 

(8) w przypadku konieczności dokonania zmiany pomiędzy zakresem robót 
związanych z dokończeniem budowy bramy wjazdowej wraz z tunelem, o których 
mowa w 6 ust. 13-14 oraz zakresem pozostałych robót, o których mowa w § 6 ust. 
12; 
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(9) w przypadku konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wykonania 
zamówienia lub innych terminów, określonych w niniejszej umowie lub w 
załącznikach do niniejszej umowy, z powodu okoliczności niezależnych od 
Wykonawcy lub z powodu okoliczności, których Zamawiający nie przewidywał w 
dacie podpisania niniejszej umowy; 

(10) w przypadku konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wykonania 
zamówienia lub zmiany innych postanowień niniejszej umowy z powodu 
konieczności dostosowania jej treści do warunków realizacji budowy Muzeum 
Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej; 

(11) w przypadku konieczności wstrzymania robót na okres dłuższy niż 7 dni na 
skutek decyzji Zamawiającego, która powoduje nieaktualność postanowień 
niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy; 

(12) w przypadku konieczności wstrzymania robót na skutek decyzji właściwych 
organów, która powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub 
załączników do niniejszej umowy; 

(13) w przypadku konieczności zmiany postanowień niniejszej umowy dotyczących 
zasad wyrażania zgody na powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub na zawieranie umów z 
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami; 

(14) w przypadku konieczności zmiany postanowień niniejszej umowy, dotyczących 
wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
określone w § 8 ust. 36 pkt 1-13 niniejszej umowy; 

(15) w przypadku konieczności zmiany wymagań w stosunku do osób przeznaczonych 
przez Wykonawcę do wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową;  

(16) w przypadku konieczności zmiany wymagań, wynikających z niniejszej umowy lub z 
któregokolwiek załącznika do niniejszej umowy, w stosunku do dowolnego 
materiału; 

(17) w przypadku konieczności wykonania jakichkolwiek robót zamiennych  w stosunku 
do robót określonych w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, 
przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych lub w innych załącznikach do niniejszej umowy;  

(18) w przypadku konieczności zmiany postanowień niniejszej umowy lub załączników 
do niniejszej umowy dotyczących zasad dokonywania odbiorów lub definicji 
odbiorów; 

(19) w przypadku konieczności zmiany postanowień niniejszej umowy lub załączników 
do niniejszej umowy dotyczących gwarancji jakości na wykonanie zamówienia 
objętego niniejszą umową; 

(20) w przypadku konieczności usunięcia rozbieżności wynikających z zaokrągleń w 
kwotach łącznego wynagrodzenia netto, łącznego podatku od towarów i usług, 
łącznego wynagrodzenia brutto; 

(21) w przypadku konieczności usunięcia rozbieżności wynikających z zaokrągleń w 
wartościach netto, w wartościach podatku od towarów i usług oraz w wartościach 
brutto w którejkolwiek pozycji w tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej 
załącznik nr … do niniejszej umowy; 

(22) w przypadku konieczności zmiany wartości netto, wartości podatku od towarów i 
usług oraz  wartości brutto pomiędzy pozycjami w tabeli wartości elementów 
scalonych, stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy, na skutek okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, bez 
zmieniania kwoty łącznego wynagrodzenia brutto; 

(23) w przypadku konieczności podziału jednej pozycji na większą ilość pozycji w 
tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr … do niniejszej 
umowy, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia 
niniejszej umowy, bez zmieniania kwoty łącznego wynagrodzenia brutto; 
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(24) w przypadku konieczności połączenia dwóch lub większej ilości pozycji w jedną 
pozycję w tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr … do 
niniejszej umowy, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu 
zawarcia niniejszej umowy, bez zmieniania kwoty łącznego wynagrodzenia brutto; 

(25) w przypadku konieczności zmniejszenia lub zwiększenia maksymalnych części 
łącznego wynagrodzenia, które mogą zostać wypłacone Wykonawcy w 
poszczególnych latach kalendarzowych, bez zmiany wysokości łącznego 
wynagrodzenia brutto; 

(26) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej 
umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia; 

(27) w przypadku konieczności wykonania innych zamówień, które mają wpływ na 
wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową i które powodują nieaktualność 
postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy; 

(28) w przypadku konieczności usunięcia błędów, ujawnionych w niniejszej umowie, w 
projektach budowlanych, projektach wykonawczych, przedmiarach robót, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w innych 
załącznikach do niniejszej umowy; 

(29) w przypadku konieczności dodania nowych załączników do niniejszej umowy; 
(30) w przypadku zmiany przepisów prawa, która powoduje nieaktualność postanowień 

niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy; 
(31) w przypadku zmiany lub uchylenia istniejącej decyzji administracyjnej, 

pozostającej w związku z niniejszą umową, która powoduje nieaktualność 
postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy; 

(32) w przypadku wydania nowej decyzji administracyjnej, pozostającej w związku z 
niniejszą umową, która powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub 
załączników do niniejszej umowy; 

(33) w przypadku wydania przez właściwego konserwatora zabytków zaleceń 
konserwatorskich, pozostających w związku z niniejszą umową, które powodują 
nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy; 

(34) przypadku konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień w projektach 
budowlanych, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych lub w innych załącznikach do niniejszej umowy z 
powodu wad ujawnionych po dniu podpisania niniejszej umowy, jeżeli niedokonanie 
tych poprawek lub uzupełnień uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wykonanie 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub z załączników do niniejszej umowy 
lub powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub załączników do 
niniejszej umowy; 

(35) w przypadku konieczności zmiany innych umów, których stroną jest Zamawiający, 
a które mają wpływ na prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy lub z załączników do niniejszej umowy; 

(36) w przypadku ujawnienia się warunków terenowych, które odbiegają od warunków 
terenowych przyjętych w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, 
przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych lub w innych załącznikach do niniejszej umowy i powodują 
nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy; 

(37) w przypadku ujawnienia się stanu technicznego któregokolwiek z istniejących 
obiektów budowlanych, który odbiega od stanu technicznego przyjętego w 
projektach budowlanych, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych lub w innych załącznikach do niniejszej 
umowy i powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub załączników do 
niniejszej umowy; 
 
 



44 

 

(38) w przypadku poinformowania Zamawiającego przez instytucje finansujące 
niniejsze zamówienie o ograniczeniu środków przeznaczonych na jego 
sfinansowanie, która powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub 
załączników do niniejszej umowy; 

(39) w przypadku poinformowania Zamawiającego przez instytucje finansujące 
niniejsze zamówienie o ograniczeniu środków przeznaczonych na jego 
sfinansowanie, która powoduje konieczność zmniejszenia kwoty łącznego 
wynagrodzenia brutto;  

(40) w przypadku dokonania odkryć archeologicznych albo innego rodzaju odkryć lub 
znalezisk, które uniemożliwiają Wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy lub z załączników do niniejszej umowy lub 
powodują nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej 
umowy;  

(41) w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które 
uniemożliwiają Wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy lub z załączników do niniejszej umowy lub powodują nieaktualność 
postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy; 

(42) w przypadku zaistnienia siły wyższej, która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe 
wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub z załączników do 
niniejszej umowy lub powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub 
załączników do niniejszej umowy;  

(43) w przypadku rezygnacji z wykonania dowolnej części zamówienia objętego 
niniejszą umową z powodu okoliczności, których Zamawiający nie przewidywał w 
dniu zawierania niniejszej umowy, które powodują konieczność proporcjonalnego 
zmniejszenia kwoty łącznego wynagrodzenia brutto; 

(44) w przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego, że Wykonawcę zamówienia 
objętego niniejszą umową ma zastąpić nowy wykonawca; 

(45) w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niemożliwej do przewidzenia w dniu 
podpisania niniejszej umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
a która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy lub z załączników do niniejszej umowy lub powoduje nieaktualność 
postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy;  

2. Zamawiający oświadcza, że zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 20 
ust. 1 niniejszej umowy są dopuszczalne pod warunkiem, że nie prowadzą do zmiany 
charakteru niniejszej umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza także zmiany niniejszej umowy, w tym również 
zmiany załączników do niniejszej umowy, w innych przypadkach określonych w 
przepisach ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj: 
(1) w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, tj. w przypadku, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych 
robót budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
(a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych; 
(b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 
(c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % kwoty łącznego 

wynagrodzenia brutto; 
(d) wprowadzenie zmiany niniejszej umowy na tej podstawie prawnej nie będzie 

prowadzić do uniknięcia stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych; 
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(e) po dokonaniu zmiany niniejszej umowy na tej podstawie prawnej Zamawiający 
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekaże Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie niniejszej umowy. 

(2) w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, tj. w przypadku, gdy zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: 
(a) konieczność zmiany niniejszej umowy spowodowana jest okolicznościami, 

których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 
(b) wartość zmiany nie przekracza 50 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto; 
(c) wprowadzenie zmiany niniejszej umowy na tej podstawie prawnej nie będzie 

prowadzić do uniknięcia stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych; 

(d) po dokonaniu zmiany niniejszej umowy na tej podstawie prawnej Zamawiający 
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekaże Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie niniejszej umowy. 

(e) zmiany postanowień umownych na tej podstawie prawnej nie prowadzą do 
zmiany charakteru niniejszej umowy; 

(3) w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję, o 
której mowa w § 20 ust. 1 pkt 43 niniejszej umowy, tj. że Wykonawcę zamówienia 
objętego niniejszą umową ma zastąpić nowy wykonawca; 

(4) w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję, 
że Wykonawcę zamówienia objętego niniejszą umową ma zastąpić nowy wykonawca 
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian umowy, a 
wprowadzenie zmiany niniejszej umowy na tej podstawie prawnej nie będzie 
prowadzić do uniknięcia stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych; 

(5) w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję, 
że Wykonawcę zamówienia objętego niniejszą umową ma zastąpić nowy wykonawca 
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 
jego podwykonawców; 

(6) w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, gdy zmiana, niezależnie od jej 
wartości, nie jest „istotna” w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy z dnia 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. przy czym zmianę uznaje się za 
„istotną”, jeżeli: 
(a) zmienia ogólny charakter niniejszej umowy w stosunku do jej pierwotnego 

brzmienia; 
(b) nie zmienia ogólnego charakteru niniejszej umowy i zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 
(aa) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 
udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; 

(bb) zmiana narusza równowagę ekonomiczną niniejszej umowy na korzyść 
Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w niniejszej umowie; 

(cc) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 
wynikający z niniejszej umowy; 
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(dd) zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy zamówienia objętego niniejszą 
umową nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 
144 ust. 1 pkt 4a, 4b lub 4c ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. 

(7) w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, tj. w przypadku dokonania dowolnych zmian w niniejszej 
umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy, które powodują konieczność 
zmniejszenia lub zwiększenia kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, pod 
warunkiem, że łączna wartość wszystkich zmian jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza niż 15 % kwoty 
łącznego wynagrodzenia brutto, a także pod warunkiem, że zmiany postanowień 
umownych na tej podstawie prawnej nie prowadzą do zmiany charakteru niniejszej 
umowy; 

(8) w przypadku określonym w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, tj. w przypadku podwyższenia lub obniżenia stawki 
podatku od towarów i usług i konieczności zmiany kwoty łącznego wynagrodzenia 
netto, kwoty łącznego podatku od towarów i usług oraz kwoty łącznego 
wynagrodzenia brutto lub zmiany wartości netto, wartości podatku od towarów i 
usług oraz wartości brutto w którejkolwiek pozycji w tabeli wartości elementów 
scalonych, stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy; 

(9) w przypadku określonym w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, tj. w przypadku podwyższenia lub obniżenia w wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst 
jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 847) i konieczności zmiany kwoty łącznego 
wynagrodzenia netto, kwoty łącznego podatku od towarów i usług oraz kwoty 
łącznego wynagrodzenia brutto lub zmiany wartości netto, wartości podatku od 
towarów i usług oraz wartości brutto w którejkolwiek pozycji w tabeli wartości 
elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy; 

(10) w przypadku określonym w 142 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, tj. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub podwyższenia lub obniżenia 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i 
konieczności zmiany kwoty łącznego wynagrodzenia netto, kwoty łącznego podatku 
od towarów i usług oraz kwoty łącznego wynagrodzenia brutto lub zmiany 
wartości netto, wartości podatku od towarów i usług oraz wartości brutto w 
którejkolwiek pozycji w tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej 
załącznik nr … do niniejszej umowy; 

4. Strony ustalają, że przez pojęcie „siła wyższa” rozumie się jakiekolwiek zdarzenie, które 
pozostaje poza kontrolą którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, a w szczególności: 
wojnę, powstanie, zamieszki, blokady dróg, strajki, sabotaż, powódź, huragan, trzęsienie 
ziemi lub też inne klęski żywiołowe, wybuch, pożar i wypadki transportowe. 

5. Strony ustalają, że podstawę określenia wysokości kwot wynagrodzenia Wykonawcy, 
objętych  proporcjonalnym zmniejszeniem w przypadku poinformowania 
Zamawiającego przez instytucje finansujące niniejsze zamówienie o ograniczeniu 
środków przeznaczonych na jego sfinansowanie lub w przypadku rezygnacji z 
wykonania części zamówienia przez Zamawiającego będzie stanowił kosztorys 
częściowy, zwany dalej „kosztorysem częściowym”, sporządzony przez Wykonawcę 
metodą kalkulacji szczegółowej i zatwierdzony przez Zamawiającego, zawierający 
pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, załączonego do 
oferty złożonej w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, zwanego 
dalej „kosztorysem ofertowym”, z zastrzeżeniem § 20 ust. 6 i 7. 
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6. Strony ustalają, że w przypadku rozbieżności pomiędzy kwotami wynikającymi z 
kosztorysu częściowego a kwotami wynikającymi z  tabeli wartości elementów scalonych 
podstawę określenia wysokości kwot wynagrodzenia Wykonawcy, objętych  
proporcjonalnym zmniejszeniem w przypadku poinformowania Zamawiającego przez 
instytucje finansujące niniejsze zamówienie o ograniczeniu środków przeznaczonych 
na jego sfinansowanie lub w przypadku rezygnacji z wykonania części zamówienia przez 
Zamawiającego, stanowi tabela wartości elementów scalonych. 

7. Strony ustalają, że w przypadku, gdy zaniechany zakres robót nie został uwzględniony 
przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych 
zakresu robót podlegającego zaniechaniu zostanie określona na podstawie przedmiarów 
robót, stanowiących załączniki nr …. lub sporządzonych odrębnie, a kwoty 
wynagrodzenia zostaną określone przy zastosowaniu stawek do kosztorysowania 
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

8. Strony ustalają, że zawarcie aneksu w przypadku poinformowania Zamawiającego 
przez instytucje finansujące niniejsze zamówienie o ograniczeniu środków 
przeznaczonych na jego sfinansowanie lub w przypadku rezygnacji z wykonania części 
zamówienia przez Zamawiającego może nastąpić nie wcześniej niż po sporządzeniu 
kosztorysu częściowego przez Wykonawcę i jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

9. Strony ustalają, że w przypadku podwyższenia stawki od podatku od towarów i usług 
warunkiem dokonania zmian, o których mowa § 20 ust. 2 pkt 8, jest przekazanie przez 
Wykonawcę wniosku, zawierającego wskazanie podstawy prawnej podwyższenia 
stawki podatku od towarów i usług oraz wykazanie, że dokonana zmiana ma wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wykazanie tej okoliczności 
może nastąpić przed przedstawienie wyliczenia, przedstawienie innych dokumentów lub 
w inny dowolny sposób. 

10. Strony ustalają, że w przypadku obniżenia stawki od podatku od towarów i usług 
warunkiem dokonania zmian, o których mowa § 20 ust. 2 pkt 8, jest przekazanie przez 
Zamawiającego wniosku, zawierającego wskazanie podstawy prawnej obniżenia 
stawki podatku od towarów i usług oraz wykazanie, że dokonana zmiana ma wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wykazanie tej okoliczności 
może nastąpić przed przedstawienie wyliczenia, przedstawienie innych dokumentów lub 
w inny dowolny sposób. 

11. Strony ustalają, że w przypadku podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę warunkiem dokonania zmian, o których mowa § 20 ust. 2 pkt 9, jest 
przekazanie przez Wykonawcę wniosku, zawierającego wskazanie podstawy prawnej 
podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wykazanie, że 
dokonana zmiana ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
przy czym wykazanie tej okoliczności może nastąpić przed przedstawienie wyliczenia, 
przedstawienie dowodów ponoszenia przez Wykonawcę dotychczasowych kosztów, 
przedstawienie innych dokumentów lub w inny dowolny sposób. 

12. Strony ustalają, że w przypadku obniżenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę warunkiem dokonania zmian, o których mowa § 20 ust. 2 pkt 9, jest przekazanie 
przez Zamawiającego wniosku, zawierającego wskazanie podstawy prawnej obniżenia 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wykazanie, że dokonana zmiana 
ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wykazanie 
tej okoliczności może nastąpić przed przedstawienie wyliczenia, przedstawienie innych 
dokumentów lub w inny dowolny sposób. 

13. Strony ustalają, że w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu warunkiem dokonania zmian, o których mowa § 20 ust. 
2 pkt 10, jest przekazanie przez Wykonawcę wniosku, zawierającego wskazanie 
podstawy prawnej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wykazanie, że dokonana zmiana ma wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wykazanie tej okoliczności 
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może nastąpić przed przedstawienie wyliczenia, przedstawienie innych dokumentów lub 
w inny dowolny sposób. 

14. Strony ustalają, że w przypadku podwyższenia wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne warunkiem dokonania zmian, o których mowa § 
20 ust. 2 pkt 10, jest przekazanie przez Wykonawcę wniosku, zawierającego wskazanie 
podstawy prawnej podwyższenia wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne oraz wykazanie, że dokonana zmiana ma wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wykazanie tej okoliczności może nastąpić 
przed przedstawienie wyliczenia, przedstawienie dowodów ponoszenia przez 
Wykonawcę dotychczasowych kosztów, przedstawienie innych dokumentów lub w inny 
dowolny sposób. 

15. Strony ustalają, że w przypadku obniżenia wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne warunkiem dokonania zmian, o których mowa § 20 ust. 2 pkt 
10, jest przekazanie przez Zamawiającego wniosku, zawierającego wskazanie 
podstawy prawnej obniżenia wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne oraz wykazanie, że dokonana zmiana ma wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wykazanie tej okoliczności może nastąpić 
przed przedstawienie wyliczenia, przedstawienie dowodów ponoszenia przez 
Wykonawcę dotychczasowych kosztów, przedstawienie innych dokumentów lub w inny 
dowolny sposób. 

16. Strony ustalają, że warunkiem wprowadzenia zmian niniejszej umowy, o których mowa 
w § 20 ust. 1-45, w tym również zmiany załączników do niniejszej umowy, jest zawarcie 
aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem § 20 ust. 17-18. 

17. Strony ustalają, że nie stanowi zmiany niniejszej umowy zmiana adresów siedzib 
Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiana adresów do korespondencji, numerów faksów 
lub adresów poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy oraz utrata mocy lub 
zmiana aktów prawnych przywołanych w treści niniejszej umowy lub w treści załączników 
do niniejszej umowy.  

18. Strony ustalają, że zmiany określone w § 20 ust. 17 dokonywane są poprzez 
jednostronne pisemne oświadczenie danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia 
tego oświadczenia drugiej stronie. 

19. Strony ustalają, że do obliczania wynagrodzenia za wykonanie wszelkich robót, 
wykonywanych przez Wykonawcę w wyniku zmian wprowadzonych aneksem do 
niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się 
stosować stawki do kosztorysowania, zawarte w ofercie złożonej w postępowaniu 
poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, tj. ……………………………, chyba że 
Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innych stawek do kosztorysowania. 

 
§ 21 

Ubezpieczenie terenu budowy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody zaistniałe na terenie budowy, potwierdzoną odpowiednią polisą, na 
okres do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego kopię polisy lub 
kopię innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody zaistniałe na terenie budowy w terminie 30 dni od 
podpisania niniejszej umowy. 

3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygaśnie przed dniem podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się przedłużać 
dotychczasową umowę ubezpieczenia lub zawierać nową umowę ubezpieczenia z 
zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego kopię polisy lub 
kopię innego dokumentu potwierdzającego przedłużenie dotychczasowej umowy 
ubezpieczenia lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od 
wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia. 

 
§ 22 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Zamawiający oświadcza, że ustalił zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej 

umowy w wysokości 7 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 17 ust. 
1, tj. w wysokości …………………………………………………………………………….….... 

2. Zamawiający oświadcza, że nie wyraził zgody na wniesienie zabezpieczenia przez 
potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 

3. Strony oświadczają, że przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie jej należytego wykonania w wysokości określonej w § 22 ust. 1.  

4. Strony oświadczają, że zabezpieczenie zostało wniesione przez wykonawcę w formie 
…………………………………………………………………………………..…………………… 

5. Zamawiający jest uprawniony do przeznaczenia zabezpieczenia na poczet roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, przy czym przez 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy uznaje się również 
niedokonanie przez Wykonawcę płatności jakiejkolwiek części wynagrodzenia lub 
odsetek któremukolwiek podwykonawcy lub dokonanie płatności wynagrodzenia lub 
odsetek z opóźnieniem w stosunku do terminu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcą lub ustawy z dnia 08.03.2013 r. o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684 z późn. zm.). 

6. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia w 
terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

7. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy 30 % kwoty zabezpieczenia w 
terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady, wynoszącego 60 miesięcy, liczonych 
od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna Zamawiający 
zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy dokument zabezpieczenia w terminie 15 dni od 
upływu okresu rękojmi za wady, wynoszącego 60 miesięcy, liczonych od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, przy czym w okresie od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych do upływu okresu rękojmi 
jest uprawniony do żądania od wystawcy dokumentu jedynie 30 % kwoty zabezpieczenia.  

9. W przypadku, gdy na skutek zmiany któregokolwiek z terminów wykonania zamówienia 
zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniężna straci ważność, Wykonawca 
zobowiązuje się z własnej inicjatywy i na własny koszt wnosić nowe zabezpieczenia albo  
przedłużać ważność dotychczasowego zabezpieczenia do czasu zaistnienia okoliczności 
zobowiązujących Zamawiającego do jego zwrotu, przy czym Wykonawca zobowiązuje 
się wykonywać te czynności z takim wyprzedzeniem, aby została zachowana ciągłość 
zabezpieczenia oraz nie zostały zmienione warunki zabezpieczenia. 

10. Strony ustalają, że wysokość zabezpieczenia nie podlega zmianie w przypadku 
częściowego odstąpienia od niniejszej umowy lub zmiany niniejszej umowy na skutek 
rezygnacji przez Zamawiającego z części zamówienia. 

11. Strony ustalają, że w przypadku korzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia 
wniesionego w formie innej niż pieniężna żądanie wypłaty środków z tytułu 
zabezpieczenia zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Zamawiającego, zgodnie ze statutem Muzeum Wojska Polskiego i rejestrem 
państwowych instytucji kultury, prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej, albo 
przez osoby posiadające ich pełnomocnictwo udzielone do tej konkretnej sprawy.  
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§ 23 
Gwarancja jakości 

 
1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie 

zamówienia objętego niniejszą umową. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres podstawowy i na 

okresy szczególne, określone w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr … do 
niniejszej umowy lub w innych załącznikach do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach określonych w 
karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z uprawnień z gwarancji jakości, 
niezależnie od korzystania z uprawnień z rękojmi za wady.  

 
§ 24 

Upoważnienia Zamawiającego dla Wykonawcy związane z prawami autorskimi 
 
1. Strony oświadczają, że dokumentacja powykonawcza będzie stanowić „utwór zależny” w 

stosunku do utworów w postaci projektów budowlanych, projektów wykonawczych, 
przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania zależnego prawa 
autorskiego do utworów w postaci projektów budowlanych, projektów wykonawczych, 
przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

3. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy Zamawiający bezpłatnie wyraża zgodę na stworzenie 
utworu zależnego w postaci dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę i przez 
podwykonawców, na których Zamawiający wyraził zgodę na podstawie § 8 niniejszej 
umowy. 

4. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy Zamawiający bezpłatnie wyraża zgodę na 
rozporządzanie przez Wykonawcę utworem zależnym w postaci dokumentacji 
powykonawczej wyłącznie na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym w § 25 i § 26 
niniejszej umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania autorskiego prawa 
osobistego do utworów w postaci projektów budowlanych, projektów wykonawczych, 
przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych w postaci nienaruszalności ich treści i formy oraz ich rzetelnego 
wykorzystania. 

6. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy Zamawiający bezpłatnie upoważnia Wykonawcę i 
podwykonawców, na których Zamawiający wyraził zgodę na podstawie § 8 niniejszej 
umowy, do wykonywania autorskiego prawa osobistego do utworów w postaci projektów 
budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów robót oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w postaci nienaruszalności ich 
treści i formy oraz ich rzetelnego wykorzystania, w zakresie niezbędnym do wykonania 
utworu w postaci dokumentacji powykonawczej. 

7. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy Zamawiający bezpłatnie wyraża zgodę na 
korzystanie przez Wykonawcę i osoby przez niego upoważnione z utworów w postaci 
projektów budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów robót oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w celach związanych z 
powierzeniem dowolnym podwykonawcom dowolnej części zamówienia objętego 
niniejszą umową.  

 
§ 25 

Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej 
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1. Strony oświadczają, że twórcom utworu w postaci dokumentacji powykonawczej będą 
przysługiwać autorskie prawa majątkowe na podstawie art. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 
631 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się nabyć autorskie prawa majątkowe do utworu w postaci 
dokumentacji powykonawczej w zakresie określonym w § 25 ust. 3 od każdego z 
twórców, nie później niż do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót 
budowlanych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do utworu w postaci dokumentacji powykonawczej, na następujących polach 
eksploatacji: 
(1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

(2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

(3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w § 25 ust. 3 pkt 2 
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji 
powykonawczej w zakresie określonym w § 25 ust. 3 następuje z chwilą podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

5. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji 
powykonawczej w zakresie określonym w § 25 ust. 3 następuje bez ograniczeń 
terytorialnych. 

6. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji 
powykonawczej w zakresie określonym w § 25 ust. 3 następuje odpłatnie w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 17 ust. 1 niniejszej umowy, w odniesieniu do wszystkich 
pól eksploatacji wymienionych w § 25 ust. 3.  

 
§ 26 

Autorskie prawa zależne do dokumentacji powykonawczej 
 
1. Strony oświadczają, że twórcy utworu w postaci dokumentacji powykonawczej będą 

uprawnieni do wyrażania zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do tej 
dokumentacji powykonawczej na podstawie art. 46 oraz art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., 
nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się nabyć uprawnienie do wyrażania zgody na wykonywanie 
autorskiego prawa zależnego do utworu w postaci dokumentacji powykonawczej w 
zakresie określonym w § 26 ust. 3 od każdego z twórców nie później niż do dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do 
utworu w postaci dokumentacji powykonawczej, zarówno przez Zamawiającego, 
jak i przez osoby trzecie, upoważnione przez Zamawiającego, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych oraz bez prawa do odwołania upoważnienia. 

4. Strony ustalają, że wyrażenie zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
obejmuje zarówno wyrażanie zgody na tworzenie utworów zależnych (opracowywanie 
utworu), o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), jak 
również wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie z utworów zależnych 
(opracowań), o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie 



52 

 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. 
zm.). 

5. Strony ustalają, że wyrażenie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, o 
którym mowa w § 26 ust. 3, następuje z chwilą podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót budowlanych. 

6. Strony ustalają, że wyrażenie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, o 
którym mowa w § 26 ust. 3, następuje odpłatnie, w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 17 ust. 1 niniejszej umowy.  

 
§ 27 

Autorskie prawa osobiste do dokumentacji powykonawczej 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wymienić w treści dokumentacji powykonawczej imiona i 
nazwiska twórców, którzy będą posiadać autorskie prawa osobiste do utworu w postaci 
dokumentacji powykonawczej. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do wskazywania twórców wymienionych w treści 
dokumentacji powykonawczej jako jej autorów we wszystkich publikacjach lub 
informacjach przekazywanych do wiadomości publicznej, które będą dotyczyć 
dokumentacji powykonawczej. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania innych autorskich praw osobistych do 
dokumentacji powykonawczej każdego z twórców, z wyjątkiem nienaruszalności jej treści 
i formy oraz jej rzetelnego wykorzystania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zobowiązanie każdego z twórców, wymienionych w 
treści dokumentacji powykonawczej, do niewykonywania w stosunku do Wykonawcy i  
Zamawiającego kiedykolwiek w przyszłości autorskiego prawa osobistego do 
dokumentacji powykonawczej w postaci nienaruszalności jej treści i formy oraz jej 
rzetelnego wykorzystania, nie później niż do chwili podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót budowlanych.  

5. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę każdego z twórców w treści dokumentacji 
powykonawczej na upoważnienie Zamawiającego do wykonywania autorskiego prawa 
osobistego do dokumentacji powykonawczej w postaci nienaruszalności jej treści i formy 
oraz jej rzetelnego wykorzystania, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez 
prawa do odwołania upoważnienia. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskiego prawa 
osobistego do dokumentacji powykonawczej w postaci nienaruszalności ich treści 
i formy oraz ich rzetelnego wykorzystania, bez ograniczeń czasowych i bez prawa 
do odwołania upoważnienia. 

7. Strony ustalają, że upoważnienie do wykonywania autorskiego prawa osobistego, o 
którym mowa w § 27 ust. 6, następuje z chwilą podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót budowlanych.  

8. Strony ustalają, że upoważnienie do wykonywania autorskiego prawa osobistego, o 
którym mowa w § 27 ust. 6, następuje odpłatnie, w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 17 ust. 1 niniejszej umowy.  

 
§ 28 

Prawo własności rzeczy zawierających utrwaloną dokumentację powykonawczą 
 

1. Wykonawca oświadcza, że w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru robót 
budowlanych będzie mu przysługiwać prawo własności wszystkich rzeczy, zawierających 
utrwaloną dokumentację powykonawczą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo własności 
wszystkich rzeczy, zawierających utrwaloną dokumentację powykonawczą i 
przekazanych Zamawiającemu. 
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3. Strony ustalają, że przeniesienie prawa własności wszystkich rzeczy, zawierających 
utrwaloną dokumentację powykonawczą i przekazanych Zamawiającemu, następuje z 
chwilą podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.  

4. Strony ustalają, że przeniesienie prawa własności wszystkich rzeczy, zawierających 
utrwaloną dokumentację powykonawczą i przekazanych Zamawiającemu, następuje 
odpłatnie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 17 ust. 1 niniejszej umowy.  

 
§ 29 

Poufność umowy 
 
Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim, ani nie wykorzystywać w inny 
sposób informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową, 
chyba że ujawnienie lub wykorzystanie tych informacji będzie niezbędne do właściwego 
wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub właściwego 
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.   
 

§ 30 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa pozostaje w związku z inwestycją w postaci 

„Budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap” w Cytadeli Warszawskiej, a inwestycja jest 
wpisana do „Planu Inwestycji Budowlanych w latach 2017-2022 resortu obrony 
narodowej” pod pozycją „91115” jako zadanie o nazwie „91115 WARSZAWA K-0009 
Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap”. 

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przechodzą na następców prawnych 
każdej ze stron. 

3. Przeniesienie przez Wykonawcę na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy, w tym również przelew wierzytelności o wypłatę całości lub części 
wynagrodzenia Wykonawcy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności. 

4. Zamawiający oświadcza, że wszelką korespondencję pisemną w sprawach związanych z 
niniejszą umową należy kierować na adres „Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa”, 
wszelką korespondencję faksową należy kierować na numer faksu „22-628-58-43”, 
natomiast wszelką korespondencję drogą elektroniczną należy kierować co najmniej na  
dwa następujące adresy poczty elektronicznej jednocześnie: „abulawa@muzeumwp.pl” 
oraz „dmatlak@muzeumwp.pl”.   

5. Wykonawca oświadcza, że wszelką korespondencję pisemną w sprawach związanych z 
niniejszą umową należy kierować na adres „………………………….”, wszelką 
korespondencję faksową należy kierować na numer faksu „………………..”, natomiast 
wszelką korespondencję drogą elektroniczną należy kierować co najmniej na 
następujące adresy poczty elektronicznej: …………………………………………………….. 

6. Każda ze stron zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do 
korespondencji pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatni 
znany adres drugiej strony, po upływie 14 dni od daty pierwszego awizowania przez 
operatora pocztowego. 

7. Każda ze stron zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej strony o zmianie numeru faksu 
lub adresu poczty elektronicznej pod rygorem uznania za doręczoną na ostatni znany 
numer faksu lub ostatni znany adres poczty elektronicznej w dacie podjęcia pierwszej 
próby wysłania korespondencji. 

8. Każda ze stron zobowiązuje się przesyłać wszelką korespondencję pisemną, faksową lub 
elektroniczną, związaną z niniejszą umową, na adresy do korespondencji, numery faksu i 
adresy poczty elektronicznej wskazane w § 30 ust. 4 lub 5 albo w ostatnim otrzymanym 
zawiadomieniu o ich zmianie.  

mailto:abulawa@muzeumwp.pl
mailto:dmatlak@muzeumwp.pl
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9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ustawy z 
dnia 23.04.1964 r. –  Kodeks cywilny  (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. 
zm.)  oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 
r., poz. 290 z późn. zm.). 

10. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

11. Strony ustalają, że niniejsza umowa wraz z załącznikami podlega prawu polskiemu, a 
język polski jest wyłącznym językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich 
kontaktów w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy wraz z załącznikami. 

12. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy, przy czym załączniki nr … zostały 
sporządzone w jednym egzemplarzu w oryginałach, natomiast załączniki nr … zostały 
sporządzone w jednym egzemplarzu w oryginałach i w jednym egzemplarzu w kopiach. 

13. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
(1) Załącznik nr … – kopia odpisu Zamawiającego z rejestru państwowych instytucji 

kultury, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej; 
(2) Załącznik nr … – informacja o Wykonawcy, odpowiadająca odpisowi aktualnemu z 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo informacja o 
Wykonawcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

(3) Załącznik nr … – karta gwarancyjna; 
(4) Załącznik nr … – tabela wartości elementów scalonych 
(5) Załącznik nr … – harmonogram realizacji robót; 
(6) Załącznik nr … – program organizacji robót; 
(7) Załącznik nr … – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
(8) Załącznik nr … – program zapewnienia jakości; 
(9) Załącznik nr … – Zamienny projekt budowlany – 01.0 Projekt Zagospodarowania 

terenu, dotyczący robót budowlanych na terenie otwartym; 
(10) Załącznik nr … – Zamienny projekt budowlany – 01.0 Projekt Zagospodarowania 

terenu, dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym. 
(11) Załącznik nr … – Zamienny Projekt budowlany – 02.2 Pawilon Południowy – Tom 

1 Projekt architektoniczny, Tom 1.1 Warunki Ochrony przeciwpożarowej, Tom 1.2 
Ochrona przeciwdźwiękowa i akustyka wnętrz, Tom 2 Konstrukcje dotyczący robót 
budowlanych na terenie otwartym; 

(12) Załącznik nr … – Zamienny Projekt budowlany – 02.2 Pawilon Południowy – Tom 
1 Projekt architektoniczny, Tom 1.1 Warunki Ochrony przeciwpożarowej, Tom 1.2 
Ochrona przeciwdźwiękowa i akustyka wnętrz, Tom 2 Konstrukcje, dotyczący robót 
budowlanych na terenie zamkniętym; 

(13) Załącznik nr … – Zamienny Projekt budowlany – 02.2 Pawilon Południowy – Tom 
3 Instalacje sanitarne; Tom 4 Instalacje elektryczne i teletechniczne; Tom 5 
Instalacje Ochrony przeciwpożarowej, dotyczący robót budowlanych na terenie 
otwartym; 

(14) Załącznik nr … – Zamienny Projekt budowlany – 02.2 Pawilon Południowy – Tom 
3 Instalacje sanitarne; Tom 4 Instalacje elektryczne i teletechniczne; Tom 5 
Instalacje Ochrony przeciwpożarowej, dotyczący robót budowlanych na terenie 
zamkniętym; 

(15) Załącznik nr … – Zamienny Projekt budowlany – 01.3 Garaż podziemny – Tom 1 
Projekt architektoniczny, Tom 1.1 Warunki Ochrony przeciwpożarowej, Tom 1.2 
Ochrona przeciwdźwiękowa i akustyka wnętrz, Tom 2 Konstrukcje, dotyczący robót 
budowlanych na terenie otwartym; 
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(16) Załącznik nr … – Zamienny Projekt budowlany – 01.3 Garaż podziemny – Tom 1 
Projekt architektoniczny, Tom 1.1 Warunki Ochrony przeciwpożarowej, Tom 1.2 
Ochrona przeciwdźwiękowa i akustyka wnętrz, Tom 2 Konstrukcje, dotyczący robót 
budowlanych na terenie zamkniętym; 

(17) Załącznik nr … – Zamienny Projekt budowlany – 01.3 Garaż podziemny – Tom 3 
Instalacje sanitarne; Tom 4 Instalacje elektryczne i teletechniczne; Tom 5 Instalacje 
Ochrony przeciwpożarowej, dotyczący robót budowlanych na terenie otwartym; 

(18) Załącznik nr … – Zamienny Projekt budowlany – 01.3 Garaż podziemny – Tom 3 
Instalacje sanitarne; Tom 4 Instalacje elektryczne i teletechniczne; Tom 5 Instalacje 
Ochrony przeciwpożarowej, dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym; 

(19) Załącznik nr … – Zamienny Projekt budowlany – 01.2 Plac Gwardii, dotyczący 
robót budowlanych na terenie zamkniętym; 

(20) Załącznik nr … – Projekt budowlany kompleksu Muzeum Wojska Polskiego – 
Wjazd wraz z tunelem część 03.0 Projekt zagospodarowania terenu, część 03.1 
Projekt architektoniczno-budowlany, dotyczący robót budowlanych na terenie 
otwartym; 

(21) Załącznik nr … – Projekt budowlany kompleksu Muzeum Wojska Polskiego – 
Wjazd wraz z tunelem część 03.0 Projekt zagospodarowania terenu, część 03.1 
Projekt architektoniczno-budowlany, dotyczący robót budowlanych na terenie 
zamkniętym; 

(22) Załącznik nr … – Projekt budowlany kompleksu Muzeum Wojska Polskiego – 
Wjazd wraz z tunelem Dokumenty formalno-prawne, dotyczący robót budowlanych 
na terenie otwartym; 

(23) Załącznik nr … – Projekt budowlany kompleksu Muzeum Wojska Polskiego – 
Wjazd wraz z tunelem Dokumenty formalno-prawne, dotyczący robót budowlanych 
na terenie zamkniętym; 

(24) Załącznik nr … – Projekt budowlany – 13.0 Sieć ciepłownicza, dotyczący robót 
budowlanych na terenie otwartym; 

(25) Załącznik nr … – Projekt budowlany – 13.0 Sieć ciepłownicza, dotyczący robót 
budowlanych na terenie zamkniętym; 

(26) Załącznik nr … – Projekt budowlany – 14.0 Przebudowa sieci 15 I 0,4kV RWE 
STOEN, usunięcie kolizji, dotyczący robót budowlanych na terenie otwartym; 

(27) Załącznik nr … – Projekt budowlany – 14.0 Przebudowa sieci 15 I 0,4kV RWE 
STOEN, usunięcie kolizji, dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym; 

(28) Załącznik nr … – Projekt budowlany – 22.0 Projekt sieci elektroenergetycznych na 
terenie Cytadeli dotyczący robót budowlanych na terenie otwartym; 

(29) Załącznik nr … – Projekt budowlany – 22.0 Projekt sieci elektroenergetycznych na 
terenie Cytadeli, dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym; 

(30) Załącznik nr … – Projekt budowlany – 23.0 Projekt oświetlenia zewnętrznego, 
dotyczący robót budowlanych na terenie otwartym; 

(31) Załącznik nr … – Projekt budowlany – 23.0 Projekt oświetlenia zewnętrznego, 
dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym; 

(32) Załącznik nr … – Projekt budowlany – 24.0 Projekt Kanalizacji teletechnicznej, 
dotyczący robót budowlanych na terenie otwartym; 

(33) Załącznik nr … – Projekt budowlany – 24.0 Projekt Kanalizacji teletechnicznej, 
dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym; 

(34) Załącznik nr … – Projekt budowlany – 10.1 Projekt budowlany rozbiórek obiektów 
R01 (88), R02 (73), R03 (79), R04 (74), R05 (78), R21 (89), dotyczący robót 
budowlanych na terenie zamkniętym; 

(35) Załącznik nr … – Projekt budowlany – 10.3 Projekt budowlany rozbiórek obiektów 
R08 (90062), R09 (86), R10 (87), R11, R12 (41), R13 (22), R14 (23), R15 (1), R16 
(92), R17 (93), R23 (76), dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym; 

(36) Załącznik nr … – Projekt budowlany – 10.5 Projekt budowlany rozbiórki obiektu 
R07 (75), dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym; 
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(37) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 11.0 Projektowana sieć 
wodociągowa, dotyczący robót budowlanych na terenie otwartym; 

(38) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 11.0 Projektowana sieć 
wodociągowa, dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym; 

(39) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 12.0 Sieć kanalizacyjna 
ogólnospławna, dotyczący robót budowlanych na terenie otwartym; 

(40) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 12.0 Sieć kanalizacyjna 
ogólnospławna, dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym; 

(41) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 21.0 Przyłącze wodno-
kanalizacyjne na parkingu autokarowym i do budynków nr N65,N74, N78, dotyczący 
robót budowlanych na terenie otwartym; 

(42) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 21.0 Przyłącze wodno-
kanalizacyjne na parkingu autokarowym i do budynków nr N65,N74, N78, dotyczący 
robót budowlanych na terenie zamkniętym; 

(43) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 21.1 Przyłącze wodno-
kanalizacyjne do budynków nr 01.2, 01.3,N1, N9/N23, N92, N93, N96, N50, N58, 
N57, N60, N53, N37, N44, N36, N3, N25, N85, N4, N5, N6, N82, dotyczący robót 
budowlanych na terenie otwartym; 

(44) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 21.1 Przyłącze wodno-
kanalizacyjne do budynków nr 01.2, 01.3,N1, N9/N23, N92, N93, N96, N50, N58, 
N57, N60, N53, N37, N44, N36, N3, N25, N85, N4, N5, N6, N82, dotyczący robót 
budowlanych na terenie zamkniętym; 

(45) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 21.2 Przyłącze wodno-
kanalizacyjne do budynku 02.2 Pawilon Południowy, dotyczący robót budowlanych 
na terenie zamkniętym; 

(46) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 21.3 Przyłącze wodno-
kanalizacyjne do X Pawilonu, dotyczący robót budowlanych na terenie otwartym; 

(47) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 21.4 Przyłącze wodno-
kanalizacyjne do XI Pawilonu, dotyczący robót budowlanych na terenie otwartym; 

(48) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 22.1 Zabezpieczenie kabli, 
dotyczący robót budowlanych na terenie zamkniętym; 

(49) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 22.1 Zabezpieczenie kabli, 
dotyczący robót budowlanych na terenie otwartym; 

(50) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 22.2 Przyłącze 
elektroenergetyczne do Pawilonu Południowego, dotyczący robót budowlanych na 
terenie otwartym; 

(51) Załącznik nr … – Projekt budowlano-wykonawczy – 24.3 Przyłącze 
telekomunikacyjne miedziane do pawilonu Południowego, dotyczący robót 
budowlanych na terenie zamkniętym; 

(52) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.0 Projekt Zagospodarowania terenu – 
Tom 1.1 Projekt zagospodarowania terenu; Tom 1.2.1 Warunki ochrony p.poż.; Tom 
1.4 Elementy konstrukcyjne; 

(53) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.0 Projekt Zagospodarowania terenu – 
Tom 2.1 Projekt zieleni; Tom 2.2 Gospodarka drzewostanem; Tom 2.3 
Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni; Tom 3 Drogi; 

(54) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.0 Projekt Zagospodarowania terenu – 
Tom 4 System identyfikacji wizualnej; 

(55) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.0 Projekt Zagospodarowania terenu – 
Specyfikacja materiałowa; 

(56) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 1.1 
Architektura; Tom 1.2.1 OPP; Tom 1.2.2 SP 

(57) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Specyfikacja 
materiałowa; 
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(58) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 1.3 
Projekt wnętrz; 

(59) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 2 
Konstrukcje – Rysunki gabarytowe; 

(60) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 2 
Konstrukcje – Rysunki konstrukcji stalowej; 

(61) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 2 
Konstrukcje – Rysunki Zbrojeniowe 1/3; 

(62) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 2 
Konstrukcje – Rysunki Zbrojeniowe 2/3; 

(63) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 2 
Konstrukcje – Rysunki Zbrojeniowe 3/3; 

(64) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 3.1 
Instalacje wodno-kanalizacyjne; 

(65) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 3.2 
Instalacje wentylacji i klimatyzacji; 

(66) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 3.3 
Instalacje  ogrzewania i chłodzenia; 

(67) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 3.4 
Instalacje  mgły wodnej i wodociągowej p.poż.; 

(68) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 3.6 
Automatyka budynku i BMS; 

(69) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 4.1 
Projekt instalacji elektrycznych; 

(70) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 4.2 
Projekt instalacji teletechnicznych; 

(71) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 5 
Akustyka i technologia estradowa; 

(72) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 02.2 Pawilon południowy – Tom 6 
Technologia muzeum; 

(73) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 1.1 
Architektura oraz Projekt stałej organizacji ruchu; Tom 1.2.1 Operat ochrony p.poż.; 
Tom 1.2.2 Scenariusz po pożarowy; Tom 5 Akustyka; 

(74) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Specyfikacja 
materiałowa; 

(75) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 2 
Konstrukcje – Rysunki gabarytowe; 

(76) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 2 
Konstrukcje – Rysunki Zbrojeniowe 1/3; 

(77) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 2 
Konstrukcje – Rysunki Zbrojeniowe 2/3; 

(78) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 2 
Konstrukcje – Rysunki Zbrojeniowe 3/3; 

(79) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 3.1 
Instalacje wodno-kanalizacyjne; 

(80) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 3.2 
Instalacje wentylacji; 

(81) Załącznik nr … – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 3.3 
Instalacje stałych urządzeń gaśniczych; 

(82) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 4.1 
Projekt instalacji elektrycznych; 

(83) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.3 Parking podziemny – Tom 4.2 
Projekt instalacji teletechnicznych; 
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(84) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.2 Plac Gwardii – Tom 1 Architektura; 
Tom 2 Konstrukcja; Tom 3 Instalacje sanitarne; Tom 4 Instalacje elektryczne; 

(85) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 01.2 Plac Gwardii – - Specyfikacja 
materiałowa; 

(86) Załącznik nr … – Projekt wykonawczy – Wjazd wraz z tunelem – ETAP II; 
(87) Załącznik nr … – Projekt wykonawczy – 22.0 Projekt sieci elektroenergetycznych 

na terenie Cytadeli; 
(88) Załącznik nr … – Projekt wykonawczy – 23.0 Projekt oświetlenia zewnętrznego; 
(89) Załącznik nr …  – Projekt wykonawczy – 24.0 Projekt kanalizacji teletechnicznej; 
(90) Załącznik nr … – Projekt wykonawczy – 24.1 Przyłącze telekomunikacyjne 

światłowodowe jednomodowe do nowoprojektowanego budynku Pawilonu 
Południowego MWP; 

(91) Załącznik nr … – Projekt wykonawczy – 24.2 Przyłącze telekomunikacyjne 
światłowodowe wielomodowe do nowoprojektowanego budynku Pawilonu 
Południowego MWP; 

(92) Załącznik nr … – Przedmiar robót – 01.0 Zagospodarowanie terenu; 
(93) Załącznik nr … – Przedmiar robót – 02.2 Pawilon Południowy; 
(94) Załącznik nr … – Przedmiar robót – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza; 
(95) Załącznik nr … – Przedmiar robót – 01.3 Parking podziemny; 
(96) Załącznik nr … – Przedmiar robót – 01.2 Plac Gwardii; 
(97) Załącznik nr … – Przedmiar robót – Wjazd wraz z tunelem – ETAP II; 
(98) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – 11.0 Sieć wodociągowa; 
(99) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – 12.0 Sieć kanalizacyjna; 
(100) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – 13.0 Sieć CO; 
(101) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – 14.0 Przebudowa sieci 15 i 0,4 kV; 
(102) Załącznik nr … – Przedmiar robót – 21.0 Przyłącze wodno-kanalizacyjne na 

parkingu autokarowym i do budynków nr N65,N74, N78; 
(103) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – 21.1 Przyłącze wodno-kanalizacyjne do 

budynków nr 01.2, 01.3,N1, N9/N23, N92, N93, N96, N50, N58, N57, N60, N53, 
N37, N44, N36, N3, N25, N85, N4, N5, N6, N82; 

(104) Załącznik nr … – Przedmiar robót – 21.2 Przyłącze wodno-kanalizacyjne do 
budynku 02.2 Pawilon Południowy; 

(105) Załącznik nr … – Przedmiar robót – 21.3 Przyłącze wodno-kanalizacyjne do X 
Pawilonu; 

(106) Załącznik nr … – Przedmiar robót – 21.4 Przyłącze wodno-kanalizacyjne do XI 
Pawilonu; 

(107) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – 22.0 Sieć elektroenergetyczna; 
(108) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – 22.1 Zabezpieczenie kabli; 
(109) Załącznik nr … – Przedmiar robót – 22.2 Przyłącze elektroenergetyczne do 

Pawilonu Południowego; 
(110) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – 23.0 Oświetlenie zewnętrzne; 
(111) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – 24.0 Kanalizacja teletechniczna; 
(112) Załącznik nr … – Przedmiar robót – 24.1 Przyłącze światłowodowe 

jednomodowe; 
(113) Załącznik nr … – Przedmiar robót – 24.2 Przyłącze światłowodowe 

wielomodowe; 
(114) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – 24.3 Przyłącze miedziane; 
(115) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – Projekt rozbiórek obiekt nr 22; 
(116) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – Projekt rozbiórek obiekt nr 41; 
(117) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – Projekt rozbiórek obiekt nr 74; 
(118) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – Projekt rozbiórek obiekt nr 79; 
(119) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – Projekt rozbiórek obiekt nr 89; 
(120) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – Projekt rozbiórek obiekt nr 97; 
(121) Załącznik nr …  – Przedmiar robót – Projekt rozbiórek obiekt nr 99; 
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(122) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.0 PZT Zamienny; 

(123) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy; 

(124) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza; 

(125) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.3 Parking podziemny; 

(126) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 01.2 Plac Gwardii; 

(127) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II; 

(128) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 11.0 Sieć wodociągowa; 

(129) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 12.0 Sieć kanalizacyjna; 

(130) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 13.0 Sieć cieplna; 

(131) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 21.0 Przyłącze wodociągowe;  

(132) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 22.0 Sieć elektroenergetyczna; 

(133) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 23.0 Oświetlenie zewnętrzne; 

(134) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 24.0 Kanalizacja teletechniczna; 

(135) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – Projekt rozbiórki – obiekt nr 22; 

(136) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – Projekt rozbiórki – obiekt nr 41; 

(137) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – Projekt rozbiórki –  obiekt nr 74; 

(138) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – Projekt rozbiórki – obiekt nr 79; 

(139) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – Projekt rozbiórki –  obiekt nr 89; 

(140) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – Projekt rozbiórki – obiekt nr 97; 

(141) Załącznik nr … – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – Projekt rozbiórki – obiekt nr 99; 

(142) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.0 PZT Zamienny – Nawierzchnie; 

(143) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.0 PZT Zamienny – Zieleń; 

(144) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.0 PZT Zamienny – Elementy małej architektury; 

(145) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Roboty ziemne; 

(146) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Konstrukcje żelbetowe; 

(147) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Konstrukcje stalowe; 

(148) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Roboty murowe; 
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(149) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Hydroizolacje; 

(150) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Termoizolacje; 

(151) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Dach; 

(152) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Elewacje; 

(153) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Beton architektoniczny; 

(154) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Stolarka, ślusarka i inne 
elementy; 

(155) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Urządzenia techniczne; 

(156) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wyposażenie; 

(157) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Instalacje wod.-kan.; 

(158) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Instalacje grzewczo-chłodnicze; 

(159) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Instalacje wentylacji; 

(160) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Instalacje elektryczne i 
teletechniczne; 

(161) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza – Podłoża i podkłady; 

(162) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza – Wykończenie ścian; 

(163) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza – Wykończenie 
posadzek; 

(164) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza – Wykończenie sufitów; 

(165) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza – Wyposażenie; 

(166) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 02.2 Pawilon Południowy – Wnętrza – Stolarka, ślusarka i 
inne elementy; 

(167) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Roboty ziemne; 

(168) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Konstrukcje żelbetowe; 

(169) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Roboty murowe; 

(170) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Hydroizolacje; 

(171) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Termoizolacje; 

(172) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Podłoża i podkłady; 

(173) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Wykończenie posadzek; 
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(174) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Wykończenie ścian; 

(175) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Stolarka i ślusarka; 

(176) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Wyposażenie; 

(177) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Instalacje wod.-kan.; 

(178) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Instalacje grzewczo-chłodnicze; 

(179) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Instalacje wentylacji; 

(180) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.3 Parking podziemny – Instalacje elektryczne i 
teletechniczne; 

(181) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.2 Plac Gwardii – Nawierzchnie; 

(182) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.2 Plac Gwardii – Instalacje elektryczne; 

(183) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.2 Plac Gwardii – Elementy małej architektury; 

(184) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – roboty ziemne; 

(185) Załącznik nr …  – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – podłoża i 
podkłady; 

(186) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Konstrukcje 
żelbetowe; 

(187) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Konstrukcje 
stalowe; 

(188) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Beton 
architektoniczny; 

(189) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Hydroizolacje; 

(190) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Izolacje 
termiczne; 

(191) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Obróbki 
blacharskie; 

(192) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Odtworzenie 
muru Cytadeli i prace konserwatorskie; 

(193) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Zewnętrzna 
instalacja kanalizacji deszczowej; 

(194) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Impregnacja 
betonu; 
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(195) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Okładziny ścian i 
sufitów; 

(196) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Posadzki 
epoksydowe; 

(197) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Ślusarka i inne 
elementy; 

(198) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Wyposażenie; 

(199) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Rusztowania; 

(200) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Instalacje 
elektryczne i teletechniczne wewnętrzne; 

(201) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Zieleń; 

(202) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Nawierzchnie 
utwardzone; 

(203) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Organizacja 
ruchu i oznakowanie pionowe i poziome; 

(204) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 03.3, 03.1 Wjazd wraz z tunelem – Etap II – Elementy 
zabezpieczające; 

(205) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 01.2 Plac Gwardii – Zieleń; 

(206) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 11.0 Sieć wodociągowa; 

(207) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 12.0 Sieć kanalizacyjna; 

(208) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 13.0 Sieć cieplna; 

(209) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 21.0 Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne; 

(210) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 22.0 Siec elektroenergetyczna; 

(211) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 23.0 Oświetlenie zewnętrzne; 

(212) Załącznik nr … – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – 24.0 Kanalizacja teletechniczna; 

(213) Załącznik nr …  – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa – 
Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 36A/14 z dnia 20.03.2014 r. o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, w tym 
przebudowę sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV RWE STOEN i usunięcie kolizji, 
wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(214) Załącznik nr …  – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa nr 
788N/13 z dnia 20.04.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia na budowę wjazdu wraz z tunelem, wraz z potwierdzeniem 
ostateczności; 
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(215) Załącznik nr …  – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa nr 
115/2013 z dnia 01.07.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia na budowę wjazdu wraz z tunelem, wraz z potwierdzeniem 
ostateczności; 

(216) Załącznik nr …  – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 131/2013 z dnia 
01.07.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę wjazdu wraz z tunelem, wraz z postanowieniem Wojewody 
Mazowieckiego nr 30/2013 z dnia 16.09.2013 r. o sprostowaniu oczywistej 
omyłki oraz wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(217) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy – Stołecznego 
Konserwatora Zabytków nr 1857/12 z dnia 27.08.2012 r. o pozwoleniu na 
rozbiórkę wtórnych budynków znajdujących się na działce nr ew. 1 w obrębie 7-01-
17 na terenie Cytadeli Warszawskiej przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie, wraz z 
potwierdzeniem ostateczności; 

(218) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 271/2013 z dnia 
22.10.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
rozbiórkę 6 obiektów, wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(219) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 272/2013 z dnia 
22.10.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
rozbiórkę 1 obiektu o numerze 75, wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(220) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 273/2013 z dnia 
22.10.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
rozbiórkę 11 obiektów, wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(221) Załącznik nr … –  Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy – Stołecznego 
Konserwatora Zabytków nr 775N/17 z dnia 27.04.2017 r o pozwoleniu na 
budowę Muzeum Wojska Polskiego, obejmującego budowę Placu Gwardii, garażu 
podziemnego, Pawilonu Południowego wraz z zagospodarowaniem terenu, wraz z 
potwierdzeniem ostateczności; 

(222) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy – Stołecznego 
Konserwatora Zabytków nr 124A/17 z dnia 02.05.2017 r. o pozwoleniu na 
budowę dla 14 sieci i przyłączy, wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(223) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr … z dnia … o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę sieci 
15 i 0,4kV RWE STOEN i usunięcie kolizji (14.0) w części dotyczącej terenu 
zamkniętego, wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(224) Załącznik nr … – Zgłoszenie do Urzędu Dzielnicy Żoliborz nr 29/2017 z dnia 
03.03.2017 r. na przebudowę sieci 15 i 0,4kV RWE STOEN i usunięcie kolizji 
(14.0) w części dotyczącej terenu otwartego, wraz z dowodem niewniesienia 
sprzeciwu, wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(225) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr … z 
dnia … o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
sieci wodociągowej (11.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(226) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr … z 
dnia … o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia budowę 
sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (12.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(227) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr … z 
dnia … o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
sieci ciepłowniczej (13.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(228) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr … z 
dnia … o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
Przyłącza wodno-kanalizacyjnego na parkingu autokarowym (21.0), wraz z 
potwierdzeniem ostateczności; 
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(229) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr … z 
dnia … o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
przyłącza wodno-kanalizacyjnego do wybranych budynków (21.1), wraz z 
potwierdzeniem ostateczności; 

(230) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr … z 
dnia … o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
przyłącza wodno-kanalizacyjnego do X Pawilonu (21.3), wraz z potwierdzeniem 
ostateczności; 

(231) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr … z 
dnia … o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
przyłącza wodno-kanalizacyjnego do XI Pawilonu (21.4), wraz z potwierdzeniem 
ostateczności; 

(232) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr … z 
dnia … o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
sieci elektroenergetycznej (22.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(233) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr … z 
dnia … o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
sieci elektroenergetycznej – Zabezpieczenia Kabli (22.1), wraz z potwierdzeniem 
ostateczności; 

(234) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr … z 
dnia … o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
oświetlenia zewnętrznego (23.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(235) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr … z 
dnia … o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
kanalizacji teletechnicznej (24.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(236) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr … z 
dnia … o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
Pawilonu południowego, Garażu podziemnego, Placu Gwardii oraz 
zagospodarowania terenu, wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(237) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr … z dnia … o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci 
wodociągowej (11.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(238) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr … z dnia … o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci 
kanalizacyjnej ogólnospławnej (12.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(239) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr … z dnia … o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci 
ciepłowniczej (13.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(240) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr … z dnia … o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Przyłącza 
wodno-kanalizacyjnego na parkingu autokarowym (21.0), wraz z potwierdzeniem 
ostateczności; 

(241) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr … z dnia … o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę przyłącza 
wodno-kanalizacyjnego do wybranych budynków (21.1), wraz z potwierdzeniem 
ostateczności; 

(242) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr … z dnia … o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę przyłącza 
wodno-kanalizacyjnego do Pawilonu Południowego (21.2), wraz z potwierdzeniem 
ostateczności; 

(243) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr … z dnia … o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci 
elektroenergetycznej (22.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności; 
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(244) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr … z dnia … o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę przyłącza 
elektroenergetycznego Pawilonu Południowego (22.2), wraz z potwierdzeniem 
ostateczności; 

(245) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr … z dnia … o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci 
elektroenergetycznej – zabezpieczenia kabli (22.1), wraz z potwierdzeniem 
ostateczności; 

(246) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr … z dnia … o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
oświetlenia zewnętrznego (23.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(247) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr … z dnia … o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
kanalizacji teletechnicznej (24.0), wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(248) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr … z dnia … o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę przyłącza 
telekomunikacyjnego miedzianego (24.3), wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(249) Załącznik nr … – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr … z dnia … o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Pawilonu 
południowego, Garażu podziemnego, Placu Gwardii oraz zagospodarowania 
terenu, wraz z potwierdzeniem ostateczności; 

(250) Załącznik nr … – Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy – Stołecznego 
Konserwatora Zabytków nr … z dnia ..., zawierająca zezwolenie na 
prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego. 

 

Zamawiający       Wykonawca 
 
 


