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     Załącznik nr 5 
znak sprawy KZP-1/252/TT/10/18/UE 

 
UZGODNIENIA Z WŁADAJĄCYMI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 
§ 1 

1. Władający oświadcza, że wyraża jednorazową zgodę na: 
a)  udostępnienie części Terenu, tj. pasa gruntu o szerokości 1 metra i długości około 40 metrów 

biegnącego przez Teren (dalej jako: „Pas Gruntu”) zgodnie i w granicach przebiegu Przyłącza 
zaznaczonych kolorem czarnym, na Szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1; 

b) przejazd drogą wewnętrzną umożliwiającą dojazd do Pasa Gruntu, zgodnie z przebiegiem drogi 
wewnętrznej zaznaczonej kolorem czerwonym na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 
(dalej „Droga wewnętrzna”); 

c) demontaż ogrodzenia posadowionego w granicy Nieruchomości na długości 7,5 m.kw. (dalej 
„Ogrodzenie”) oraz ponowny montaż w miejscu zaznaczonych kolorem zielonym, na Szkicu 
sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1;  

d) tymczasowy pas wzdłuż wykopu na przejazd ciężkiego sprzętu oraz przygotowania elementów 
przeizolowanych do wspawania zaznaczonej kolorem niebieskim  na szkicu sytuacyjnym 
stanowiącym załącznik nr 1.  

 
Zapisy z umowy między Wykonawcą a Władającym nieruchomością: 
 

§ 2 
1. Przekazanie Pasa Gruntu, za wyjątkiem Terenu lub jego części oddanego w najem, podnajem, dzierżawę, 

poddzierżawę  na rzecz innych podmiotów (w tym Centrum), od których zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy 
uprzednią zgodę .Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie, nastąpi w formie protokołu 
przekazania, w terminie do 30 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, jednakże nie wcześniej niż w 
terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Udostępniającego wpłaty przez Inwestora kwot, o 
których mowa w § 3 niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca, w celu wykonania Przyłącza w Pasie Gruntu, dokona na własny koszt i ryzyko demontażu 
istniejącego w granicy Nieruchomości Ogrodzenia o długości 7,5 m, na czas trwania wykonywania 
Przyłącza, którego przebieg oznaczono kolorem czarnym na szkicu sytuacyjnym  .Wykonawca na własny 
koszt i ryzyko dokona ponownego montażu Ogrodzenia, niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z 
wykonaniem Przyłącza i przedstawi do odbioru wraz z Przyłączem w terminie wskazanym w ust. 7 
poniżej.   

3. Wykonawca oświadcza, że roboty związane z budową Przyłącza rozpoczną się nie później niż 5 dni od 
dnia, w którym nastąpi przekazanie Pasa Gruntu Inwestorowi i będą trwały maksymalnie 101 dni 
roboczych jednak nie później niż do dnia 15.11.2018 r. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona robót w terminie określonym w ust. 7 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Władającego nieruchomością kary umownej w wysokości 100 
(słownie: sto) złotych za każdy dzień opóźnienia. Powyższe nie wyłącza prawa Władającego 
nieruchomością do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

5. W terminie 5 dni od daty zakończenia robót związanych z budową Przyłącza, jednak nie później niż do 
dnia 20.11.2018 r Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu przekazanego w myśl § 2 ust. 4 Pasa Gruntu w 
formie protokołu przekazania. W przypadku, gdy  Wykonawca nie wykona ww. zobowiązania w terminie 
lub nie powiadomi Władającego nieruchomością o zakończeniu robót w sposób określony w ust. 6 
powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Władającego nieruchomością kary 
umownej w wysokości 100 (słownie: sto ) złotych za każdy dzień opóźnienia. Powyższe nie wyłącza prawa 
Udostępniającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 3 

1. Strony postanawiają, że za koszty związane z udostępnieniem i zajęciem ustalonego Pasa Gruntu , koszty 
związane z udostępnieniem drogi wewnętrznej, koszty związane z demontażem Ogrodzenia w celu 
wybudowania Przyłącza w okresie wskazanym w Umowie oraz za korzystanie z Pasa Gruntu oraz drogi 
wewnętrznej na potrzeby eksploatacji Przyłącza po jego wybudowaniu z zastrzeżeniem pozostałych 
postanowień umownych, Wykonawca zapłaci Władającemu nieruchomością opłatę w wysokości 5000 zł 
(słownie: pięć tysięcy) netto, powiększoną o obowiązujący podatek VAT. Władający nieruchomością 
wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.  Płatność faktury nastąpi w terminie 14 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazane na tej 
fakturze konto bankowe Władającego nieruchomością. 
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2. Strony uzgadniają, że na poczet zabezpieczenia roszczeń Władającego nieruchomością z tytułu szkód 

mogących powstać w wyniku działań i/lub zaniechań ze strony Wykonawcy (i/lub jego wykonawców i 
podwykonawców) związanych z budową Przyłącza, Wykonawca przekaże Władającemu nieruchomością, 
nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem prac, związanych z budową Przyłącza na Pasie Gruntu) – 
nieoprocentowaną kaucję w kwocie 10 000  zł. (słownie: dziesięć tysięcy).  

3. W przypadku braku roszczeń Władającego nieruchomością z tytułu poniesionych szkód, cała kwota 
przedmiotowej kaucji zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty podpisania bez uwag 
protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 10 i dostarczenia do Udostępniającego kompletnej dokumentacji 
powykonawczej Przyłącza wykonanego na Pasie Gruntu. 
  

§ 4 
W czasie realizacji prac związanych z budową Przyłącza oraz wszelkich prac związanych z jego 
eksploatacją, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym także dotyczących 
realizacji robót, a w szczególności do: 
1)  zapewnienia nieutrudnionego korzystania z Terenu i ograniczenia do minimum utrudnień związanych z 

budową Przyłącza, z wyłączeniem części Terenu zajętego w związku z prowadzonymi robotami na 
które Udostępniający wyraził zgodę. 

2)  zapewnienia nieutrudnionego korzystania z Terenu w szczególności  przez najemców, podnajemców, 
dzierżawców, poddzierżawców Terenu lub jego części (w tym Centrum) oraz przez ich klientów i 
dostawców, 

3)  po zakończeniu budowy Przyłącza do: 
 Doprowadzenia Terenu, w tym Pasa Gruntu, do stanu pierwotnego staraniem i na koszt 
Wykonawcy, 
 zwrotnego przekazania Pasa Gruntu w drodze sporządzenia i podpisania przez Strony pisemnego 
Protokołu zdawczo-odbiorczego z jednoczesnym formalnym odbiorem prac -  z udziałem osób 
wskazanych przez Władającego nieruchomością. 

4) wykonania montażu Przyłącza z zachowaniem najwyższej staranności i ostrożności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz wiedzą techniczną, a także terminowego 
uzyskania wszelkich  wymaganych prawem zgłoszeń, pozwoleń, decyzji, uzgodnień, itp. 

5)  wykonania prac zgodnie z warunkami i uzgodnieniami wskazanymi w wydanej przez Władającego 
nieruchomością Ocenie dokumentacji technicznej. 

6) uzyskania pisemnej zgody Władającego nieruchomością na wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zaakceptowanego przebiegu i sposobu budowy Przyłącza, jego trasy oraz sposobu wykonania prac 
budowlanych, 

7) zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania wykopu i montażu Przyłącza celem 
uniknięcia możliwości kolizji tej sieci z innymi instalacjami zlokalizowanymi w obrębie trasy przebiegu 
Przyłącza. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót budowlanych Przyłącza i jego późniejszej 
eksploatacji, aby w żaden sposób nie naruszać interesów Udostępniającego i osób trzecich (w tym 
podmiotów, na rzecz których Teren lub jego część zostały oddane w najem, podnajem, dzierżawę, 
poddzierżawę , w szczególności Centrum, oraz klientów i dostawców tych podmiotów) oraz nie 
doprowadzić do pogorszenia warunków użytkowania przez nich Terenu i obszaru Centrum, za wyjątkiem 
oczywistych ograniczeń, które wynikać będą z ustaleń § 2 ust. 3, w tym uzgodnionego przebiegu 
Przyłącza, o którym mowa w § 2 ust. 2, a także ustaleń i harmonogramu prowadzenia robót, o którym 
mowa w § 2 ust. 5.   

2. W przypadku gdy Wykonawca naruszy którykolwiek z obowiązków określonych § 4 ust. 1 pkt 1)-8), 
Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Władającego nieruchomością kary umownej  w 
wysokości  150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień trwającego naruszenia. W przypadku 
wystąpienia naruszenia, Władający nieruchomością pisemnie wezwie i udzieli dodatkowego 5 dniowego 
terminu na usunięcie naruszeń. Kara umowna może zostać naliczona w przypadku braku usunięcia 
naruszenia w tym terminie za każdy dzień po upływie tego terminu. Powyższe nie wyłącza prawa 
Władającego nieruchomością do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3.  Władający nieruchomością ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu 
wypowiedzenia, jeżeli mimo pisemnego upomnienia Wykonawca, w wyznaczonym przez Władającego 
nieruchomością 3 dniowym terminie nie zaprzestanie naruszania w istotny sposób Umowy. Za istotne 
naruszenie Umowy należy uważać w szczególności następujące sytuacje: 
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a. Wykonawca korzysta z Pasa Gruntu lub Terenu lub jego części, w których dokona montażu Przyłącza w 
sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem i/lub Umową, 

b. Wykonawca odda Pas Gruntu lub Teren lub obszar konieczny do montażu Przyłącza w Centrum w 
używanie osobie trzeciej, bez poinformowania Udostępniającego, 

c. Wykonawca naruszy postanowienia §1 ust. 6 lub §2 ust. 2 lub §2 ust.3 lub §2 ust. 5 lub §6 ust. 1 
Umowy, 

d. Wykonawca w trakcie budowy i/lub eksploatacji Przyłącza, zakłóci funkcjonowanie najemców, 
podnajemców, dzierżawców, poddzierżawców Terenu lub jego części (w tym Centrum) lub działanie 
ich klientów, dostawców, w sposób uniemożliwiający lub utrudniający prowadzenie działalności przez 
w/w podmioty; 

e. Wykonawca podczas prowadzenia prac związanych z budową i/lub eksploatacją Przyłącza, wyrządzi 
szkody na Terenie i/lub w Centrum i nie dokona ich naprawy (po uprzednim wezwaniu do przywrócenia 
stanu poprzedniego, wraz z określeniem - uzasadnionego względami technicznymi – terminu), 

4.   W przypadku rozwiązania Umowy wskutek przyczyn wskazanych w ust. 3 lit. a-e, Inwestorowi nie  
przysługuje żadne roszczenie do Udostępniającego.  

5.   Wykonawca ma prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia w  
      przypadku, gdy: 

a.  Władający nieruchomością naruszy warunki Umowy określone w § 1 ust. 4 Umowy i nie usunie tych 
naruszeń w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania wskazującego 
naruszenia oraz wezwania do ich usunięcia, 

b.  przepisy prawne lub status prawny Wykonawcy uniemożliwią dalszą działalność, 
 

§ 6 
1. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie czynności związane z zaprojektowaniem, budową, eksploatacją, 

modernizacją i konserwacją Przyłącza, niezbędne do świadczenia przez Wykonawcę usług, będą 
przeprowadzone przez i na koszt i na wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z budową oraz eksploatacją 
Przyłącza uporządkować Teren i obszary w Centrum, na których prace były wykonywane, jak również 
pokryć ewentualne straty powstałe wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy zaistniałych w trakcie lub 
po zakończeniu wykonywania prac. 

3. Wykonawca zobowiązuje się pokryć ewentualne szkody powstałe wskutek nienależytego wykonania prac 
przez wykonawców i/lub podwykonawców). W wypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do wykonania prac, 
Strony sporządzą protokół, w którym określą szkody spowodowane wskutek działania lub zaniechania 
Wykonawcy i/lub  podwykonawców), sposób i termin ich naprawienia i wycenę. W przypadku gdy 
Wykonawca nie naprawi szkód zgodnie z ustaleniami z tego protokołu, Spółka może złożyć wniosek o 
naprawienie szkody w ramach posiadanej przez Wykonawcy polisy OC. 
Wszelkie prace związane z eksploatacją oraz naprawami Przyłącza prowadzone będą poza godzinami 
otwarcia Centrum dla klientów, chyba że Wykonawca uzyska pisemną zgodę Centrum na prowadzenie 
prac w trakcie otwarcia Centrum. Zdanie poprzedzające dotyczy także innych najemców, podnajemców, 
dzierżawców, poddzierżawców Terenu lub jego części. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy na własny koszt 
utrzymywać Przyłącze w należytym stanie technicznym i spełniającym wymogi obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa. 

 
 




