Załącznik nr 8 do SIWZ

Umowa Nr Zp.272. … .2020
PROJEKT
zawarta w dniu ____________ r. w Brennej pomiędzy:
Gminą Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, NIP 548-243-25-67, REGON: 072182373
reprezentowaną przez:
……………………………..,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a_______________________________________________________________________________________________
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”
§ 1. PRZEPISY OGÓLNE
1.

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia ………………. r., na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej jako „ustawa Prawo Zamówień Publicznych”).

2.

Zamówienie wpisano do Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Brenna pod numerem
Zp…………….. w dniu …………….. r. Zamówienie wynika z budżetu Gminy Brenna Dz. …….., Rozdz. …………, par. …………..

3.

Przedmiot zamówienia - Rowerem przez Beskidy – etap 1 jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałanie 4.5.3. Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs.
Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej
umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób
reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń
woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna
przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej umowie.

4.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, na
podstawie sporządzonego przez niego projektu budowlano–wykonawczego, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia
zawarty w SIWZ i Programie Funkcjonalno–Użytkowym oraz innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, dla
zadania pod nazwą: ”Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach projektu pn. Rowerem przez
Beskidy – etap I, formuła „Zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego utworzenie tras rowerowych poprzez przebudowę dróg
technologicznych na wałach rzeki Brennica oraz rzeki Wisła w gminie Brenna.
2. Zakres czynności i prac objętych niniejszą umową określony jest szczegółowo w dokumentacji postępowania
przetargowego, w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”) oraz następujących
dokumentach:
a) Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania „Utworzenie trasy rowerowej w korytarzu nowej regionalnej trasy
rowerowej nr 604 na terenie Gminy Brenna”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Projekcie koncepcyjnym przebudowy drogi technologicznej na ścieżkę rowerową od ul. Nowy Świat do ul. Bielskiej w
miejscowości Górki Wielkie, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ,
c) Projekcie koncepcyjnym przebudowy drogi technologicznej na ścieżkę rowerową od ul. Nowy Świat do granicy z gminą
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Skoczów w miejscowości Górki Wielkie, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ,
d) Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania „Utworzenie trasy rowerowej łączącej Gminę Ustroń z Gminą Brenna
w gminie Brenna”, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
e) Koncepcji Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ,
f) Podstawowym zakresie zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia __.__.2020 r. będącymi integralnymi częściami niniejszej umowy.
4. W przypadku rozbieżności postanowień niniejszej umowy z dokumentami określonymi w ust. 2 stosuje się postanowienia
umowy.
§ 3. REALIZACJA UMOWY
1.

Wymaganym terminem wykonania całości przedmiotu zamówienia jest okres: od dnia zawarcia umowy do
30 września 2022 r., z zastrzeżeniem terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.

2.

W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną określoną w § 9 ust. 5 pkt 3 umowy.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu wskazanej niżej ilości opracowań w wersji
papierowej:
a) projekt budowlany – 3 egzemplarze,
b) projekt wykonawczy – 2 egzemplarze,
c) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egzemplarze,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze,
e) pozostałe opracowania dotyczące realizacji inwestycji – 2 egzemplarze,
f) przedmiar robót – 1 egzemplarz,
g) kosztorys ofertowy – 1 egzemplarz,
oraz kompletną dokumentacją w wersji elektronicznej (pliki .doc, .pdf, .dwg).

4.

Wykonawca od chwili protokolarnego przekazania mu przez Zamawiającego placu budowy, aż do chwili zakończenia
robót – tj. podpisania protokołu odbioru końcowego oraz w okresie usuwania wad z tytułu gwarancji lub rękojmi
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym –
granicznym w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób
trzecich.

5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich oraz mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
także z ruchem pojazdów mechanicznych.

6.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także – na własny koszt – do:
1) organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy,
2) po zakończeniu robót - demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowania terenu,
3) zabezpieczenia i ochrony terenu budowy w trakcie trwania robót, zabezpieczenia mienia Zamawiającego
znajdującego się na terenie budowy,
4) zapewnienia składowania i wywozu gruzu, materiałów rozbiórkowych czy odpadów (w razie konieczności
utylizacji),
5) po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego
własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się na okres budowy, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia robót – tj. podpisania
protokołu odbioru końcowego oraz w okresie usuwania wad z tytułu gwarancji lub rękojmi, do zawarcia umowy
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7.

ubezpieczenia na następujących warunkach:
1) ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich oraz mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych,
2) wymagana wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego / wszystkich
wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia wynosi 1.000.000,00 zł.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania
przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej zawodowej
staranności, zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osób.
Wykonawca oświadcza, że w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w
tym w szczególności koszty projektu, koszty prowadzenia nadzoru autorskiego, opracowania i uzgodnienia docelowej
organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, organizacji placu budowy, koszty wycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń
zastępczych, koszty obsługi geodezyjnej, koszty urządzenia zaplecza socjalnego, tymczasowego ogrodzenia, wywozu i
utylizacji materiałów z rozbiórki, odtworzenia uszkodzonych w czasie robót obiektów, w tym obiektów
hydrotechnicznych, koszty i opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, opinii i uzgodnień, koszty
wprowadzenia docelowej organizacji ruchu trasy rowerowej - oznakowanie pionowe i poziome (w ramach
oznakowania trasy należy również zaprojektować i wprowadzić docelowe oznakowanie odcinka Wiślanej Trasy
Rowerowej, który nie jest objęty działaniami inwestycyjnymi – ul. Spokojna w Górkach Wielkich), koszty identyfikacji
projektu (w fazie projektowej i budowlanej) w związku z dofinansowaniem zadania ze środków UE (zgodnie z
wytycznymi Zamawiającego).
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i nie wnosi zastrzeżeń do dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego oraz
zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na ewentualne wady, błędy i braki w tej
dokumentacji możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności oraz że nie będzie wnosił o dodatkowe
wynagrodzenie. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do
prawidłowego wykonania robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu
wykonywaniu robot, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, z pisemnym
uzasadnieniem swojego stanowiska.
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wykorzystać przekazane przez Zamawiającego materiały, a w
szczególności projekty koncepcyjne wskazane w § 2 ust. 2 lit. b i c wraz z załączonymi do nich uzgodnieniami, opiniami
i opracowaniami kartograficznymi, do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oświadcza, że zapewni Wykonawcy prawo dysponowania na cele budowlane nieruchomościami objętymi
przedmiotem zamówienia, tj. uzyska tytuł prawny poprzez zawarcie stosownej umowy lub uzyskanie zgody na budowę
infrastruktury rowerowej na nieruchomościach opisanych w dokumentach wskazanych w § 2 ust. 2, w dla działek
Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gliwicach i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Ustroń. Powyższe nie
zwalania Wykonawcy z obowiązku uzgodnienia dokumentacji technicznej zamierzenia budowlanego z wszystkimi
właścicielami lub zarządcami nieruchomości planowanych do wykorzystania w ramach realizacji zadania (faza
projektowa zamówienia).
Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem czynności
wymaganych Prawem Budowlanym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym
występowania przed organami architektoniczno-budowlanymi w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia oraz
powołania inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych.
§ 4. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia należytej zawodowej staranności przy realizacji niniejszej umowy, w tym
także do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego jej wykonania.
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2. Inspektorzy Nadzoru wyznaczeni przez Zamawiającego – uprawnione osoby prawne lub fizyczne – upoważnione będą
do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu.
3. Inspektorzy Nadzoru działają na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego w odrębnej umowie.
4. Strony ustalają, że przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy będą:
1)

kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej: ……………………………………………..

2)

kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej mostowej: ……………………………………………..

5. Jako koordynatora realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:
– Pana Dariusza Jakubiec – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury U.G. Brenna w Brennej tel. 33-8536222 wew.
225 e-mail: d.jakubiec@brenna.org.pl
6. Osoby wymienione od ust. 2 do ust. 5 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych
informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego
wykonywania przedmiotu umowy.

§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na
podstawie złożonej oferty i ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia w szczególności
wszystkie koszty wykonania Dokumentacji Projektowej, wszelkich robót (materiały, wyposażenie, robocizna)
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, koszty zabezpieczeń w tym koszty zabezpieczenia i ewentualnego
odtworzenia znaków geodezyjnych w przypadku ich naruszenia, wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania
całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty przeglądów
okresowych i gwarancyjnych oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji. Cena ryczałtowa umowy nie
będzie podlegać waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych w umowie.

2.

Strony ustalają, że za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na
podstawie oferty na kwotę brutto w wysokości ___________ zł (słownie: ___________).

3.

Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera należny podatek VAT.

4.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia realizacji przedmiotu
umowy, jednakże może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu
umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w
odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

5.

Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać kompensacji polepszeniem jakości
innych parametrów przedmiotu umowy.

6.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie płatne częściami z konta Zamawiającego nr ………………………..,
przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………………….., w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru części prac projektowych lub robót budowlanych, jednak nie wcześniej
niż po przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 12, o ile przewidziano
udział podwykonawców przy realizacji umowy.

7.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie rozliczane na podstawie faktur częściowych, za odebrane
części prac podlegających odbiorowi zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (harmonogramem rzeczowo-finansowym).

8.

Podstawą do ustalenia kwot faktur częściowych będą wartości poszczególnych elementów określonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik nr 1 do umowy) i odebranych przez Zamawiającego. Protokoły
odbioru części prac, o których mowa w § 6 ust. 7 dla ich zafakturowania sporządza Wykonawca, a podpisują
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
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9.

Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie protokół odbioru końcowego. Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej rozliczenie końcowe z ewentualnymi podwykonawcami (dalszymi
podwykonawcami) z określeniem ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z
tytułu wykonanych i odebranych prac. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy musi zawierać pisemne oświadczenia
podwykonawców (dalszych podwykonawców), podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzające,
że rozliczenie obejmuje pełny zakres zrealizowanych przez nich czynności i prac.

10. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Faktury należy wystawić na płatnika: Gmina Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna, NIP: 548-243-25-67.
12. W przypadku gdy przedmiot umowy realizowany będzie z udziałem Podwykonawców, do faktury częściowej lub
końcowej Wykonawca dołącza oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu wobec nich należności. Brak wyżej
wymienionego protokołu i oświadczenia skutkuje tym, iż wynagrodzenie Wykonawcy określone niniejszą umową nie
jest wymagalne.
13. Faktury mogą być dostarczone Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191), tj. w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania – skrócona nazwa skrzynki: Gmina Brenna, numer PEPPOL
– 5482432567. Pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w
formie papierowej.
§ 6. ODBIÓR
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Zamawiający, w terminie do 21 dni od daty przekazania Dokumentacji Projektowej lub jej elementu stanowiącego
samodzielną całość, winien zgłosić uwagi i zastrzeżenia do niej w formie pisemnej. Brak uwag i zastrzeżeń w tym
terminie uznaje się za akceptację Dokumentacji Projektowej lub jej elementu przez Zamawiającego.
Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i/lub wyjaśnienia oraz
przedstawienia zmodyfikowanej Dokumentacji Projektowej lub jej elementu w terminie kolejnych 14 dni.
Po otrzymaniu zmodyfikowanej Dokumentacji Projektowej lub jej elementu stanowiącego samodzielną całość,
Zamawiający będzie miał prawo jej ponownego sprawdzenia i analizy w terminie 14 dni. W przypadku ponownego
zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego stosuje się postanowienia ust. 2 i ust. 3.
W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o braku uwag lub zastrzeżeń do elementów
Dokumentacji Projektowej w terminie do 14 dni od daty ich przekazania, lub też braku informacji w tym terminie,
uznaje się elementy Dokumentacji Projektowej za zaakceptowane. Będzie to podstawą do podpisania protokołu
odbioru częściowego przedmiotu zamówienia.
Uzgodniona ostatecznie z Zamawiającym kompletna Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu w
ilości i formie wskazanej w § 3 ust. 3 umowy.
Zamawiający przewiduje odbiory częściowe prac oraz odbiór końcowy przedmiotu umowy.
Odbiorów dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

8.

Z odbiorów częściowych przedmiotu umowy zostaną sporządzone częściowe protokoły odbioru, które podpisane przez
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

9.

Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy.

10. Komisja, o której mowa w ust. 7, w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
odbioru częściowego lub końcowego i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia części lub całości robót
przystąpi do odbioru części lub całości przedmiotu umowy.
11. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności odbiorowych jakichkolwiek wad, odbiór przedmiotu umowy
nastąpi dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
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12. Z odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, który podpisany przez
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i przez Wykonawcę stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.
13. Jeżeli w trakcie przeprowadzania odbiorów zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, lecz nieskutkujące
brakiem możliwości użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje
prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej wskazanej w § 9 ust. 5 pkt 12.
14. Jeżeli w trakcie przeprowadzania odbiorów zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, skutkujące
brakiem możliwości użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od
umowy z winy Wykonawcy (w terminie 14 dni od dowiedzenia się o okolicznościach stanowiących podstawę
odstąpienia) i odmówić wypłaty wynagrodzenia lub wymagać zapłacenia kar umownych i nie odstępując od umowy
żądać wykonania robót po raz drugi.
15. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi
za wady, gwarancji oraz roszczeń odszkodowawczych.

§ 7. GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy zostanie przez niego zrealizowany zgodnie z niniejszą umową i wiedzą
techniczną, będzie kompletny, bez wad i usterek, wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa i nadzoru, wadliwych
materiałów lub urządzeń oraz gwarantuje prawidłowość jego funkcjonowania.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na całość przedmiotu umowy (tj. na prace projektowe, wykonane w
ramach niniejszej umowy roboty oraz użyte do ich wykonania materiały i urządzenia) na okres ……………….. miesięcy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy.
4. Postanowienia zawarte w § 8 ust. 2 - 3 stosuje się odpowiednio.
5. Zamawiający w okresie gwarancji w odstępach rocznych ma prawo zwołać przegląd gwarancyjny, w którym Wykonawca
zobowiązuje się uczestniczyć na własny koszt. Z czynności tych spisywany będzie protokół z terminami usunięcia
ewentualnych usterek i wad.
6.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad i usterek zgłoszonych w okresie gwarancji przez
Zamawiającego , w terminie __ dni od daty otrzymania zgłoszenia wady lub usterki. Zawiadomienia wysyłane będą do
Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres …………………………………..

§ 8. RĘKOJMIA
1.

Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 5 lat od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie
Postanowienia § 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

3.

Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty jej wykrycia.

1) żądać ich bezpłatnego usunięcia wyznaczając w tym celu odpowiedni termin Wykonawcy z zagrożeniem, iż po
bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad, powierzy usunięcie wad podmiotowi trzeciemu
(zastępcze usunięcie wad) na koszt Wykonawcy,
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2) odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wad gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się
usunąć,
3) w przypadku gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego, żądać zapłaty kary umownej w
wysokości wskazanej w § 9 ust. 5 pkt 12.
§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
1.
2.

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas realizacji prac.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia w terminie 14 dni od daty od daty podpisania umowy (w
zakresie prac projektowych) albo od daty przekazania placu budowy (w zakresie robót budowlanych),
2) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach,
3) w przypadku, o którym mowa w §10 ust. 15,
4) w przypadku rezygnacji z realizacji umowy przez podwykonawcę, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych w sytuacji gdy Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu lub nie wskaże nowego podwykonawcy, który jako podmiot trzeci spełniałby warunki udziału w
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
5) w przypadku nienależytego wykonania obowiązku raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres realizacji
zamówienia, udzielania wyjaśnień i przedstawiania dowodów zatrudnienia, zgodnie z wymogami SIWZ,
Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu
wyznaczonego do przedłożenia wyjaśnień lub dowodów przez Wykonawcę.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 4 pkt 2 oraz w § 9 ust. 2, z wyłączeniem sytuacji
opisanych w ust. 2 pkt 2 i 5, w terminie 14 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót
i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz terenu budowy.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy,
2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.
2 umowy,
3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego
dla danego zadania w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za każdy dzień opóźnienia,
4) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach, o których mowa w § 6 ust. 8 i
12 lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy, za
każdy dzień opóźnienia,
5) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości
5 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą lub pomiędzy
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podwykonawcą i dalszym podwykonawcą,
6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą lub pomiędzy
podwykonawcą i dalszym podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2 umowy,
8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2 umowy,
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2% wynagrodzenia
brutto określonego w §5 ust. 2 umowy,
10) za niedostosowanie umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane do wymagań określonych
w SIWZ – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2 umowy,
11) za każdy przypadek niestawienia się Wykonawcy na zwołany przez Zamawiającego przegląd gwarancyjny o którym
mowa w § 7 ust. 5, w wysokości 1000 zł za każdy przypadek,
12) w przypadku stwierdzenia wady w przedmiocie umowy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 5 ust. 2 umowy,
13) za każdy przypadek nieprzedłożenia raportu o stanie zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 1.3 SIWZ, Wykonawcy
zostanie naliczona każdorazowo kara umowna w wysokości 500,00 zł ,
14)

za naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę postanowień pkt. 1.3.1 SIWZ, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł, za każde naruszenie.

6.

W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

7.

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej należności
Wykonawcy przysługującej mu od Zamawiającego.

8. Jeżeli w skutek działania lub zaniechania Wykonawcy Zamawiający utraci w całości lub w części finansowanie inwestycji
przez Unię Europejską – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconych przez
Zamawiającego środków pieniężnych.
9.

Wykonawca nie może przenieść prawa do wynagrodzenia za wykonanie umowy na osobę trzecią.

§10. PODWYKONAWSTWO
1.

Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty Podwykonawcom.

2.

Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje następujący zakres robót przy pomocy Podwykonawców :

a)

______________________

b)

______________________

/ nie zrealizuje przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem §10 ust. 4 umowy.
3.

Zatrudnienie przez Wykonawcę innych Podwykonawców niż wskazani w ust. 2 wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego.

4.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
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5.

Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

6.

Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo,
zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w
przypadku gdy:
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8.

Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, zgłasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o
których mowa w ust. 6 pkt a) i b).

9.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umowy o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Nie podlegają obowiązkowi przedkładania
Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 0,5%
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
umów o podwykonawstwo, o wartości większej niż 50 000 zł. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa § 9 ust. 5 pkt 9.

10. Zamawiający dokonuje 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.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, 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.
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
których mowa w ust. 10. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji.
13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) 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
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
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14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust.
10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w
sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez Zamawiającego.
16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
17. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli
ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego i odpowiedni zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
19. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.
20. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ______ zł
(stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie łącznie z podatkiem VAT) w formie _____________________.

2.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3.

Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy (70% kwoty określonej w ust.1, tj
_________ zł) Zamawiający zobowiązuje się zwrócić w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane (data końcowego odbioru robót).

4.

Pozostała część zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi (30% kwoty określonej w ust.1, tj.
__________zł) Zamawiający zobowiązuje się zwrócić nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
przedmiotu umowy.

5.

W przypadku odmowy lub uchylania się Wykonawcy od usunięcia stwierdzonych wad w okresie objętym rękojmią
Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia.

6.

Zabezpieczenie może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie zobowiązań Wykonawcy wynikających z
tytułu kar umownych.

§ 12. ZMIANA UMOWY
1.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania istotnych
zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z
następujących okoliczności:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
a)

niemożliwości wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w części II SIWZ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę,

b) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub
zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
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c)

konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń
osób trzecich lub właściwych organów,

d) wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych
umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
e)

konieczności wykonania określonych czynności lub robót przez podmioty trzecie niezależne od Wykonawcy i
Zamawiającego, co uniemożliwia prowadzenie lub kontynuację robót,

f)

okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika
budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i
niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez
Zamawiającego,

g)

konieczności dostosowania postanowień umowy do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści lub
z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze stron,

h) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania,
i)

udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego lub
wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

j)

zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy,

k)

opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień,
pozwoleń, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych i innych aktów, w
terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn,
za które Wykonawca nie odpowiada,

l)

wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których
Zamawiający nie był w stanie przewidzieć.

m) wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na sporządzenie materiałów przedprojektowych
(np. inwentaryzacji, mapy do celów projektowych, opracowań geodezyjnych, geologicznych i geotechnicznych
i innych),
n) wstrzymanie przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych
umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji zamówienia,
o)

wystąpienie okoliczności niezależnych od stron, a będących następstwem działań organów administracji
państwowej , sanitarnej itp. związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

p)

wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na sporządzenie materiałów przedprojektowych
(np. inwentaryzacji, mapy do celów projektowych, opracowań geodezyjnych, geologicznych i geotechnicznych
i innych) lub prowadzenie robót budowlanych,
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu
umowy w sposób należyty. Przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy winno zostać poprzedzone
przygotowaniem protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a
następnie podpisaniem przez Strony aneksu do umowy.
2) zmiany wynagrodzenia, w następstwie:
a)

zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku
VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów,

b) zmiany 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. W takim przypadku wynagrodzenie
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Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia,
c)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego

d) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku nastąpi obniżenie
wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót niewykonanych, uznanych przez Zamawiającego jako zbędne,
choć objęte ofertą Wykonawcy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy czym ewentualne
obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających z kosztorysów robót na podstawie
projektów wykonawczych. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić
wprowadzenie robót zamiennych o wartości nie wyższej niż wartość robót podstawowych podlegających
zamianie oraz tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku
zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy w celu realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W takim przypadku Strony podpiszą stosowny
aneks do umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddana
osobnej wycenie w oparciu o kosztorysy uproszczone z zestawieniem materiałów i kalkulację szczegółową
wprowadzonych robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki cenotwórcze wynikające z kosztorysów
robót na podstawie projektów wykonawczych, przy czym w zakresie materiałów, które nie występowały w
ww. kosztorysach uproszczonych z zestawieniem materiałów, w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu
z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną
dokonane według średnich cen Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym w
przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność wyceny w oparciu o
ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów etc. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zaniechania realizacji określonych elementów zakresu umowy przy braku finansowania lub
zmniejszeniu jego wysokości, a w takim wypadku Wykonawca nie będzie ubiegał się o odszkodowanie i
rezygnuje z wszelkich roszczeń.
3) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych
Wykonawcy; Zamawiającego itp.),
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy – w takim przypadku zmiana umowy polegać będzie na dostosowaniu jej treści do obowiązujących
przepisów prawa,
5) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
6) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
7) w przypadku zmiany podwykonawcy, nie będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby powołuje
się Wykonawca,
8) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład
konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu
jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy
do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy.
9) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Zamawiający
dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po
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ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich
podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy;
2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do
umowy.

3.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

4.

Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania
zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej
umowy musi być wyrażony na piśmie.

5.

W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a-c Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany
wskazanych regulacji na jego koszty. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie
zmian określonych powyżej i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy. Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów, w szczególności w postaci
kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

6.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do umowy, innych niż opisane w ust. 1, jeżeli będą one
dozwolone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP.
§ 13. PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do całej
Dokumentacji Projektowej („Prawa Autorskie”), która powstanie w związku i w celu wykonania przedmiotu umowy,
zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby działające na jego zlecenie.
2. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Projektowa będzie wolna od wad prawnych w rozumieniu art. 556[3] Kodeksu
cywilnego oraz nie będzie naruszała praw osób trzecich.
3. Prawa Autorskie do całej dokumentacji Projektowej, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy,
przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołów odbioru i zapłaty pierwszej faktury za wykonaną część
zamówienia, bez konieczności składania przez Strony dodatkowego oświadczenia woli.
4. Przejście Praw Autorskich, o których mowa w ust. 3, obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. przez CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki
magnetooptyczne, przez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

b) wprowadzanie do pamięci komputera,
c) prawo do wykorzystywania, w każdy sposób i w każdej formie, w internecie i w innej sieci komputerowej, przy
czym wykorzystywanie nie obejmuje celów komercyjnych lub niezwiązanych z realizacją zamówienia bądź celami
projektu i działalnością Zamawiającego,

d) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,
e) postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu objętego projektem przy
uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów wynikających z powszechnie i aktualnie
obowiązujących przepisów prawa oraz stanu wiedzy technicznej i budowlanej.
5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie przez osoby trzecie wszelkich
zmian, aktualizacji i uzupełnień wykonanej Dokumentacji Projektowej, a zarazem przenosi na Zamawiającego prawo do
wykonywania autorskich praw zależnych w zakresie wskazanych w ust. 4 powyżej.
6. Wszelkie uprawnienia do Dokumentacji Projektowej określone w niniejszej umowie obejmują wszystkie nośniki
informacji, są nieograniczone przedmiotowo, czasowo oraz terytorialnie.
7. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich będących przedmiotem przeniesienia
na rzecz Zamawiającego przez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do
części dokumentacji opracowanej przez podwykonawców lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że
dana część dokumentacji jest jego dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie.
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8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z
tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) podjęcia na własny koszt wszelkich działań w celu ochrony interesów Zamawiającego, w szczególności w celu
wykazania bezpodstawności dochodzonych przez osobę trzecią roszczeń,
b) w przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osobę trzecią roszczeń wynikających z tytułu naruszenia ich
praw przeciwko Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie
Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia od udziału w sprawie,
c) w przypadku zasądzenia od Zamawiającego jakichkolwiek kwot do zwrotu przez Zamawiającego, całość
zasądzonych bądź pokrytych przez Zamawiającego roszczeń oraz wszelkich wydatków i opłat, w tym ewentualnych
kosztów procesu i obsługi prawnej Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty na pierwsze żądanie.
9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów
Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację przedmiotu umowy.
10. Wykonawca nie może odstąpić od umowy w zakresie przeniesienia Praw Autorskich. W przypadku odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego zachowuje on przeniesione na niego Prawa Autorskie.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i
Kodeksu cywilnego.

2.

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

3.

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca
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