Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert
Projekt Umowy

UMOWA NR ITK.272…………..2018
W dniu ………………… 2018 r w Pabianicach, w wyniku przeprowadzonego postępowania
w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz Regulaminem
udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 15/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22
stycznia 2015, pomiędzy
Miastem Pabianice, z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, NIP: 754-30-09-977,
REGON: 531412668, reprezentowanym przez:
Grzegorza Mackiewicza – Prezydenta Miasta Pabianic,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………, z siedzibą w ………………….……………..,
ul. ………………………………, NIP ……………………………, reprezentowanym przez:
……………………………… – …………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
razem zwanymi dalej „Stronami”, zostaje zawarta Umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z wszelkimi warunkami technicznymi i prawnymi niezbędnymi
do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy oraz posiada
doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do jego wykonania z należytą starannością
wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności,
2) wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w sposób zgodny
z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym zamieszczonym na stronie
internetowej www.bip.um.pabianice.pl, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, złożoną ofertą, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy i
wymaganiami wynikającymi z obowiązującego prawa,
3) zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie czynności niezbędne
do wykonania przedmiotu umowy,
4) świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego zajmować się będzie stała grupa
specjalistów,
5) na bieżąco będzie udzielał wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszej
umowy oraz każdego zlecenia powierzonego Wykonawcy,
6) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
przedmiotu umowy.
§2
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie:
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1) „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług
komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu,
w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie
powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 17
lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji dla Miasta Pabianice” (zwanej dalej: AKK),
2) aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017 – 2025” (zwanego dalej: planem
transportowym) w celu uwzględnienia wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8
oraz ust. 1a i 2a-2c ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w brzmieniu
nadanym ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
2. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań dla Wykonawcy został określony w zapytaniu
ofertowym.
3. Przedmiot umowy – AKK oraz aktualizacja planu transportowego muszą być wykonane
zgodnie z uwzględnieniem:
1) wymogów prawa, w szczególności ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2016),
2) wytycznych zawartych w publikacji pt. „Zasady opracowywania analizy kosztów
i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej
autobusów zeroemisyjnych – wymaganej ustawą o elektromobilności i paliwach
alternatywnych. Praktyczny przewodnik dla samorządów”, Izba Gospodarcza
Komunikacji Miejskiej, czerwiec 2018,
3) „Niebieskiej księgi. Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach,
regionach”, Komisja Europejska 2015;
4) „Przewodnika po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych”, Komisja
Europejska 2015;
5) „Najlepszych praktykach w analizach kosztów i korzyści projektów transportowych
współfinansowanych ze środków unijnych”, CUPT 2014;
6) „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowywaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na
lata 2014-2020”;
7) „Analizy kosztów i korzyści projektów transportowych, współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”, CUPT 2016.
8) innych dokumentów branżowych.
4. Wykonawca powinien przygotować AKK, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), w formie
papierowej (w 2 egz. w ramach etapu I oraz w 5 egz. w ramach etapu II po konsultacjach
społecznych, w formie książkowej tj. oprawionego i zbindowanego skoroszytu)
i elektronicznej (4 szt. płyty CD z plikami w wersji edytowalnej DOC lub DOCX, XLS lub
XLSX i nieedytowalnej PDF)..
5. Wykonawca powinien przygotować aktualizację planu transportowego, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, w formie papierowej (2 egz., w formie książkowej tj. oprawionego
i zbindowanego skoroszytu) i elektronicznej (4 szt. płyty CD z plikami w wersji
edytowalnej DOC lub DOCX i nieedytowalnej PDF).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do projektu AKK i aktualizacji
planu transportowego, o których mowa w ust. 1, które Wykonawca uwzględni
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w przypadku niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia
uwag przez Zamawiającego), gdy uwagi będą uzasadnione i nie będą stały
w sprzeczności z wiedzą i doświadczeniem branży publicznego transportu zbiorowego
i elektromobilności.
§3
Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1,
w następujących etapach:
1. przygotowanie projektu AKK, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy i w części II
zapytania ofertowego – w terminie do 27 grudnia 2018 r.,
2. przeprowadzenie konsultacji społecznych, o których mowa w części III.2 zapytania
ofertowego oraz przekazanie Zamawiającemu gotowego projektu AKK, o którym mowa
w części II zapytania ofertowego, uwzględniającego zmiany w wyniku konsultacji
społecznych – nie później niż do dnia 31 stycznia 2019 r.,
3. przygotowanie projektu aktualizacji planu transportowego, o którym mowa w w § 2 ust. 2
pkt 2 umowy i w części II zapytania ofertowego – nie później niż do dnia 15 lutego 2019
r.,
4. przeprowadzenie konsultacji społecznych, o których mowa w części III.4 zapytania
ofertowego oraz przekazanie Zamawiającemu gotowego projektu aktualizacji planu
transportowego, o którym mowa w części II zapytania ofertowego, uwzględniającego
zmiany w wyniku konsultacji społecznych – nie później niż do dnia 23 marca 2019 r.
§4

1. Przedmiot umowy odbierany będzie w częściach, zgodnie z terminami wskazanymi w § 3
pkt 1-4.
2. Odbiór każdego etapu przedmiotu umowy potwierdzony zostanie każdorazowo
podpisaniem przez Strony protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3
do umowy.
§5
1. Wykonawca za realizację niniejszej umowy otrzyma łączne wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu
umowy
w
wysokości
……………………….
zł
netto
(słownie:…………………………………….) powiększoną o należny podatek VAT..…%
w wysokości ……………………… zł, co daje kwotę …………… zł brutto (słownie:
………………………………………………………….).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w czterech nw. transzach:
1) za wykonanie części przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 pkt. 1, Wykonawca
otrzyma 65% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 tj. kwotę w wysokości
………………………. zł netto (słownie:…………………………………….) powiększoną
o należny podatek VAT..…% w wysokości ……………………… zł, co daje kwotę
…………… zł brutto (słownie: ………………………….);
2) za wykonanie części przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 pkt. 2, Wykonawca
otrzyma 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj. kwotę w wysokości
………………………. zł netto (słownie:…………………………………….) powiększoną
o należny podatek VAT..…% w wysokości ……………………… zł, co daje kwotę
…………… zł brutto (słownie: ………………………….);
3) za wykonanie części przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 pkt 3, Wykonawca
otrzyma 15% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj. kwotę w wysokości
………………………. zł netto (słownie:…………………………………….) powiększoną
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o należny podatek VAT…% w wysokości ……………………… zł, co daje kwotę
…………… zł brutto (słownie: ………………………….);
4) za wykonanie części przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 pkt 4, Wykonawca
otrzyma 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj. kwotę w wysokości
………………………. zł netto (słownie:…………………………………….) powiększoną
o należny podatek VAT…% w wysokości ……………………… zł, co daje kwotę
…………… zł brutto (słownie: ………………………….).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
4. Cena brutto wskazana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie
wszystkich czynności związanych prawidłową realizacją zamówienia.
5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru osobno
każdej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 umowy.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie na rachunek bankowy
wskazany przez wystawcę na prawidłowo wystawionej fakturze w trybie podzielonej
płatności, wynikającej z przepisów o podatku od towarów i usług.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku bankowego, który
posiada powiązany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku wskazania przez
Wykonawcę innego rachunku bankowego niż wymagany, opóźnienie w zapłacie będzie
skutkiem naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. Zamawiający nie
odpowiada za opóźnienie w zapłacie za wykonaną usługę spowodowane wskazaniem
przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego.
8. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy, przelewem bankowym na numer
rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6 nie wymaga zawarcia aneksu.
Wykonawca winien jednak przedłożyć pisemną informację o zmianie numeru rachunku
bankowego, podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w jego
imieniu.
10. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniższym:
1) Nabywca – Miasto Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, NIP 731-196-27-56,
2) Odbiorca – Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16.
11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego na adres:
Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
12. Za dzień zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, Strony niniejszej umowy uznają dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego.
13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług.
§6
1. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z wszelkich utworów
powstałych w wyniku realizacji umowy nie będzie naruszało praw osób trzecich,
w szczególności praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe w zakresie i w sposób opisany poniżej.
3. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru części przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa
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majątkowe do wytworzonej dokumentacji (AKK i aktualizacja planu transportowego).
Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 4, w ramach wynagrodzenia wskazanego łącznie w § 5 ust. 1 umowy.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, w odniesieniu do utworów utrwalonych
w formie dokumentów, o których mowa w ust. 3 następuje na następujących polach
eksploatacji:
1) wykorzystywanie w prowadzonej działalności bez jakichkolwiek ograniczeń;
2) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub części, wytwarzanie dowolną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie
utworu;
3) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany
w utworze;
4) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, oryginału lub egzemplarzy, na których utwór
utrwalono, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub części utworu
lub jego kopii;
5) rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi
własność nośników, na których dane utwory zostały utrwalone i własność egzemplarzy
w dostarczonej ilości.
6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego odpowiednio w § 5 ust. 1 umowy
przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich do opracowań, w tym adaptacji lub przeróbki utworów stworzonych
w ramach realizacji umowy, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym
paragrafie.
7. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy, wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw
majątkowych i praw zależnych określonych w umowie oraz przeniesienia własności
egzemplarzy utworów.
8. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu
naruszenia – w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworów w zakresie
określonym przez niniejszą umowę – przysługujących im praw autorskich, Zamawiający
zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do przejęcia
powyższych roszczeń.
9. Jakiekolwiek postanowienie umowy nie ogranicza uprawnień Zamawiającego
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1-3 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191
ze zm.).
§7
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady
przedmiotu zamówienia, w szczególności za wykonanie przedmiotu zamówienia
niezgodnie z wymogami przepisów i wytycznych, o których mowa w § 2 ust. 3.
2. Zamawiający będzie zobowiązany do przekazania końcowej wersji analizy kosztów
i korzyści do ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw
gospodarki i ministra właściwego do spraw środowiska. W przypadku złożenia
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zastrzeżeń przez któregokolwiek ze wskazanych ministrów do treści AKK, Wykonawca
będzie zobowiązany nieodpłatnie do naniesienia niezbędnych korekt do treści
opracowania.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
przedmiotu zamówienia, w tym także za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na
wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu
zamówienia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rękojmia za wady
prawne). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od
ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym.
§8
1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy naliczane będą kary umowne.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszające wartość lub użyteczność
przedmiotu umowy oraz za terminowe wykonanie swoich zobowiązań umownych.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w skutek okoliczności
za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
2) w przypadku, gdy dostarczony przedmiot umowy nie będzie spełniał wymagań
określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę lub jakimkolwiek zapisie niniejszej
umowy, co powinno być rozumiane jako brak realizacji części lub całości przedmiotu
zamówienia, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
3) w przypadku nienaniesienia niezbędnych korekt do opracowania lub naniesienia
korekt, o których mowa w § 7 ust. 2 Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
4) w przypadku naniesienia korekt do opracowania, o których mowa w § 7 ust. 2 w
sposób niewłaściwy, które spowodują nieprzyjęcie AKK przez któregokolwiek z
ministrów, wskazanych w § 7 ust. 2, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
5) za opóźnienie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w zrealizowaniu danego
etapu AKK i/lub aktualizacji planu transportowego, w stosunku do terminów
wskazanych w § 3 pkt 1-4 umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 (odpowiedni dla opóźnionego etapu) umowy, za każdy
dzień opóźnienia.
4. W przypadku wystąpienia szkód przewyższających wysokość kar umownych Strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze swojego wynagrodzenia
przez Zamawiającego. Potrącenie następuje na podstawie noty księgowej wystawionej
przez Zamawiającego.
6. W przypadku braku możliwości potrącenia Strony ustalają termin płatności kar na 7 dni
od dnia otrzymania noty księgowej.
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§9
1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy i uprawnionymi
do kontaktu oraz podpisywania protokołów odbioru będą:
1) Marcin Chmielewski – zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej
i Komunikacji, tel. 42 22 54 627, e-mail: mchmiel@um.pabianice.pl,
2) Agnieszka Magrowicz – inspektor w Wydziale Infrastruktury Technicznej i
Komunikacji, tel. 42 22 54 627, e-mail: amagrowicz@um.pabianice.pl.
2.

Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy będzie/będą:
1) …………………………., tel. ……………….., e-mail: ……………………………………...,
2) …………………………., tel. ……………….., e-mail: ……………………………………….

3. O każdej zmianie osoby do kontaktu, nr telefonu, lub adresu e-mail, Strony
są zobowiązane powiadomić siebie wzajemnie w formie pisemnej. Powiadomienie
o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu.
4. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na podane w ust. 1 i 2 adresy e-mail, a w ważnych sprawach
(np. zgłaszanie uwag do przesłanych projektów dokumentów i odpowiedzi na nie) lub
w każdym innym przypadku na żądanie którejkolwiek ze stron umowy doręczana będzie
przez operatora pocztowego. Dodatkowo strony mogą w bieżących sprawach
związanych z realizacją przedmiotu umowy kontaktować się telefonicznie na podane
w ust. 1 i 2 numery telefonów.
§ 10
Strony nie wyrażają zgody na cesję wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni, licząc od dnia
podpisania umowy;
2) Wykonawca, pomimo przynajmniej dwóch pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego
realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie umową, oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiającego.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa w ust. 2.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z momentem
doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek
na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień,
które Zamawiający nabył przed datą złożenia i oświadczenia o odstąpieniu, w tym
w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia,
odszkodowania.
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy lub
gdy kary umowne, naliczone od początku realizacji umowy, przekroczą 20% kwoty
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
7. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
8. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez
Strony Protokołu Konieczności, określającego przyczyny zmiany. Protokół konieczności
będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
9. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
2) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
4) zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie prac w wyznaczonym terminie,
5) w przypadku gdy opóźnienie w realizacji umowy wynika z zaniedbania bądź
opóźnienia ze strony Zamawiającego,
6) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeśli zmiana ta wpływa
na zakres lub warunki wykonania przez Strony obowiązków wynikających z umowy.
11. Zmiany umowy przewidziane w ust. 10 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) ad pkt 1) stawka podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio
do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT;
2) ad pkt 2) i 3) - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które w ocenie Wykonawcy mają
wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem
jego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie
do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem
kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia,
zawierającego: wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w tym
wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia,
a wpływem zmiany na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie
w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki
godzinowej bądź zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę bądź zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
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zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie
przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej;
3) ad pkt 4) zmiana terminu wykonania zamówienia o okres działania siły wyższej oraz
o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania;
4) ad pkt 5) zmiana terminu wykonania zamówienia o okres opóźnienia wynikający
z zaniedbania bądź opóźnienia ze strony Zamawiającego;
5) ad pkt 6) – umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany będą
niezbędne do dostosowania jej treści do zmienionych przepisów.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku powstania konieczności powierzenia lub przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostaną
uregulowane odrębną nieodpłatną umową.
W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w ust.
2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z
tytułu powstałej szkody Zamawiającego jako administratora danych lub osoby trzeciej, a
także w razie i z tytułu związanej z tym przerwy lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy.
Odmowa podpisania umowy o której mowa w ust. 2 może być podstawą do odstąpienia
przez Zamawiającego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem ich
nieważności, z wyjątkiem danych wymienionych w § 5 ust. 7 i § 9 ust. 3 umowy.
4. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania postanowień niniejszej umowy Strony będą starać
się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia,
rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby
Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiającego i Wykonawcy, a załączniki do niej stanowią jej integralną część.
Załączniki:
1.
Zapytanie ofertowe,
2.
Oferta Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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