Załącznik Nr 2a do SIWZ
Projekt umowy
UMOWA NR ITK.272. ____ .________
o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
zawarta w dniu ……………..…………… roku w Pabianicach pomiędzy
1. Miastem Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, REGON
472057715, reprezentowanym przez:
Pana Grzegorza Mackiewicza – Prezydenta Miasta Pabianic,
przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Muszyńskiej – Skarbnika Miasta Pabianic,
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………….……………….
reprezentowanym przez:

NIP:

…………..,

REGON:

………………,

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja
i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” współfinansowanego ze środków UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie
III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski –
ZIT.
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Inteligentny system transportowy – zaprojektuj
i wybuduj” i wyborem Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych, została zawarta umowa o treści jak niżej (zwana dalej „Umową”).
§ 1. Przedmiot Umowy
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się zaprojektowania i wykonania robót
budowlanych określonych jako „Inteligentny system transportowy – zakup
i instalacja tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (informacja o rzeczywistych
czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej na przystankach, oparta
o system geolokalizacji pojazdów GPS, urządzenie centrum dyspozytorskiego
skoordynowanego z dynamiczną informacją pasażerską, aplikacja internetowa
i mobilna – zaprojektuj i wybuduj”, w tym:
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1)

opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. 1.3 PFU;

2)

wybudowanie, instalację oraz uruchomienie do eksploatacji Inteligentnego Systemu
Transportowego, obejmującego:
a) zakup i instalację tablic dynamicznej informacji pasażerskiej wraz
z systemem ITS:
projekt, zakup i instalacja 23 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej
(informacja o rzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej
na przystankach w Pabianicach, oparta o system geolokalizacji pojazdów GPS) element Inteligentnego Systemu Transportowego, wraz z wdrożeniem systemu
informatycznego
ITS
(obejmującego
w
szczególności
niezbędne
oprogramowanie, sprzęt elektroniczny w serwerowni i dyspozytorni oraz
system pozycjonujący tabor);
b) przebudowę pomieszczenia w zajezdni autobusowej na potrzeby
dyspozytorni ITS wraz z budową pomieszczenia serwerowni ITS:
Projekt i przebudowa pomieszczenia istniejącej dyspozytorni w zajezdni
autobusowej na potrzeby nowej dyspozytorni ITS, obejmujący w szczególności
wzmocnienie i odświeżenie ścian pomieszczenia, zmianę lokalizacji drzwi,
wykonanie nowej posadzki, nowych instalacji: oświetlenia, ogrzewania,
telekomunikacyjnych, sieci LAN, zasilania elektrycznego i klimatyzacji oraz
wentylacji mechanicznej;
Ponadto, budowa pomieszczenia serwerowni ITS poprzez zakup
prefabrykowanego kontenera i dostawienie go do budynku administracyjnosocjalnego w zajezdni autobusowej.
c) zakup i instalację systemu monitoringu wizyjnego:
projekt, zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego, zlokalizowanego na
wybranych pętlach i przystankach (łącznie 26 przystanków), poprawiającego
bezpieczeństwo pasażerów, wraz z budową niezbędnej sieci światłowodowej,
ścianami video w dyspozytorni ITS oraz dodatkowo w budynku Straży
Miejskiej, stacjami dyspozytorskimi i niezbędnym sprzętem technicznym
i elektronicznym do funkcjonowania monitoringu przystankowego (w tym:
serwer zapisu CCTV, serwer ściany wizyjnej CCTV, stacja kliencka CCTV,
licencje, urządzenia UPS, acces point, routery,
przełącznice, uchwyty
montażowe, przełączniki sieciowe).
d) nową wersję portalu komunikacjapabianice.pl wraz z aplikacją mobilną:
Nowa wersja portalu pasażera KomunikacjaPabianice.pl stanowiąca element
zintegrowanej informacji pasażerskiej, wraz z aplikacją mobilną dla pasażerów.
Portal pasażera i aplikacja mobilna umożliwią m.in. odczytanie rozkładu jazdy
pabianickiej komunikacji miejskiej (według linii i według przystanku),
wyświetlanie tzw. wirtualnych tablic dla przystanków pabianickiej komunikacji
miejskiej (przewidywany czas przyjazdu autobusu w oparciu o dane z systemu
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ITS) oraz wyszukiwanie połączeń pabianickiej komunikacji miejskiej - planer
podróży. Dodatkowo na portalu pasażera będą zawarte wszelkie niezbędne
informacje dla pasażerów pabianickiej komunikacji miejskiej, a także lokalnej,
regionalnej i kolejowej.
2.

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie przez
Wykonawcę wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją
Przedmiotu Umowy, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania,
elementy oraz roboty, które są objęte Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a dotyczące
Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie Roboty Tymczasowe nie wskazane wprost
w tym Programie.

3.

Przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały
i urządzenia zarówno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie FunkcjonalnoUżytkowym, a potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz
usunięcia wad, w szczególności takie jak rozpory, podpory, ściągi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji
ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.

4.

Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Przedmiot Umowy z należytą
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym, postanowieniami
Umowy, z uwzględnieniem wymogów BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji
umowy bez wprowadzania nadmiernych zakłóceń oraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń (w tym przygotowaniem dokumentów niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na użytkowanie), a także wykonaniem dokumentacji
powykonawczej.

5.

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad
realizacją niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego.

6.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją
oraz miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane.

7.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu bieżącej
weryfikacji ilości wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia
dokumentacji robót w sposób umożliwiający przypisanie konkretnych robót do danego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

8.

Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowiązuje się do stosowania Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostępny do wglądu na stronie
funduszeeuropejskie.gov.pl).

9.

Pierwszeństwo dokumentów kontraktowych określa się następująco:
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1) niniejsza Umowa wraz z załącznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkó w Zamó wienia wraz wyjaś nieniami udzielonymi
w toku postępowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Uż ytkowy.
§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
1.

Terminy wykonania Przedmiotu Umowy są następujące:
1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich
uzgodnień
(w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji
administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie
do zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu wykonawczego (całoś ć projektó w)
– do 4 miesięcy od podpisania umowy;
2) opracowanie projektó w wykonawczych – do 6 miesięcy od podpisania umowy;
3) zakoń czenie robó t budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy – 12 miesięcy od
podpisania Umowy;
4) oraz zgodnie z kamieniami milowymi okreś lonymi w Harmonogramie RzeczowoFinansowym.

2.

Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest do opracowania
i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego (do okresów tygodniowych)
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i robót
oraz terminy realizacji.

3.

Zamawiający może wnieść uwagi do złożonego harmonogramu, o którym mowa w ust. 2,
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te są wiążące dla Wykonawcy i muszą
zostać uwzględnione w treści Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania
przez Zamawiającego.

4.

W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Inżynier lub Zamawiający.
Zamawiający może również skorzystać z uprawnienia określonego w § 12.4.5) Umowy.
Wartości poszczególnych części i elementów określonych w harmonogramie powinny
odpowiadać rzeczywistej wartości robót. W harmonogramie zostaną określone kamienie
milowe wskazujące daty zakończenia poszczególnych etapów projektowania, części lub
elementów Przedmiotu Umowy lub też osiągnięcia określonego zaawansowania
rzeczowo-finansowego.

5.

Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, może zostać dokonana przy
pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem nieważności (wyjąwszy termin
końcowy, którego zmiana wymaga aneksu).

6.

Za datę zrealizowania umowy uznaję się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
§ 3. Wynagrodzenie

1.

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy brutto wynosi ……………………………. PLN
(słownie: …………………………………………………………..), w tym:
1) kwota netto: ………………. PLN (słownie: ………………………),
2) podatek VAT: : ………………. PLN (słownie: ………………………)
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2.

Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte, a niezbędne
do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy i usunięcia wad, obejmujące
w szczególności wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem
niezbędnej dokumentacji, koszty badań geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnień, opinii i warunków technicznych, koszty pozwoleń, roboty
przygotowawcze, porządkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robót i terenu przyległego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robót), transport materiałów na miejsce robót,
utylizacja materiałów, organizacji ruchu, prace związane z planem bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

3.

W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac
(zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

4.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoż ył kosztorys pomocniczy wskazujący
sposó b kalkulacji ceny ryczałtowej

5.

Kosztorys pomocniczy, o któ rym mowa w ust. 4, wskazuje sposób kalkulacji
wynagrodzenia
ryczałtowego
(uwzględniający
wszystkie
przewidziane
przedmiotem zamówienia branże) z wyszczegó lnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym składnikó w cenotwó rczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty poś rednie w % od R
i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

5. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4, należy wy konać jako szczegółowy zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno–użytkowym.
6. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do
rozliczeń:
1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy;
2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy
Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).
3) robót zamiennych, przez które rozumie się sytuację jednoczesnej rezygnacji
określonych zakresów robót (pkt 1) i zastąpienia ich innymi nieprzewidzianymi w
dokumentacji projektowej (pkt 2)
7. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt 2) lub 3) nie były
objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwiązywać będą
następujące zasady:
1) R, Kp, Kz, Z zostaną przyjęte z zeszytó w SEKOCENBUD według kwartału
obowiązującego, w któ rym zaszła koniecznoś ć wykonania robó t zamiennych (jako
ś rednie dla wojewó dztwa łó dzkiego w podziale na poszczegó lne rodzaje robó t) za
okres ich wbudowania,
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2) M, S zostaną przyjęte z zeszytó w SEKOCENBUD według kwartału obowiązującego, w
któ rym zaszła koniecznoś ć wykonania robó t zamiennych (jako ś rednie dla
wojewó dztwa łó dzkiego) za okres ich wbudowania.
3) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawę
tę będą stanowić normy zawarte w KNNR-ach, a następnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego
8. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane
będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części
projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót
przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż
zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym.
9. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 8 może nastąpić jedynie na
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu
konieczności przez Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.
10. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
11. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie
podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie
podlegają zapłacie.
§ 4. Warunki płatności
1.

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w częściach po zakończeniu niżej
wymienionych etapów inwestycji, zgodnie z kwotami, ujętymi w Formularzu cenowym:
1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich
uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji administracyjnych
niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiającego projektu wykonawczego,
2) wykonanie sieci optycznej,
3) wykonanie systemu monitoringu,
4) wykonanie stacji dyspozytorskich,
5) wykonanie systemu ITS,
6) wykonanie tablic przystankowych,
7) monitoring,
8) adaptacja pomieszczeń , rozbudowa serwerowni,
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9) szkolenia, kalibracja systemu, uruchomienie.
2.

Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez wskazanego
przedstawiciela Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu Protokoły Odbioru
Częściowego, a dla płatności końcowej Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy
oraz ewentualne inne dokumenty wymagane Umową lub przepisami prawa,
w szczególności szkice geodezyjne i dokumentacja powykonawcza. Protokół musi zostać
podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Odbiory jednostronne przez
Wykonawcę są wykluczone w każdym wypadku.

3.

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dowodów zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym
udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

4.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
o których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

5.

Wystawienie faktur częściowych następuje na kwoty wskazane w Formularzu cenowym.
Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności bez
wymaganych dokumentów, będą zwracane bez obowiązku płatności.

6.

Faktury wystawione będą na:
– nabywcę: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,
– odbiorcę: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

7.

Środki na realizację zadania zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miejskiej Pabianice na lata 2020-2021 w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozwój
komunikacji miejskiej w Pabianicach”.

8.

Faktury płatne będą w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionych faktur wraz z Protokołami Odbioru Częściowego
i Protokołem Odbioru Końcowego dla płatności końcowej i wszystkimi wymaganymi
dokumentami, w szczególności odnoszącymi się do Podwykonawców. Należność
Wykonawcy płatna będzie w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy, wskazany na fakturze.

9.

Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego
zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn.zm.).
Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe zawarte
w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim.

10. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych na
zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
11. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Potrącenie dokonane przez Wykonawcę
z wierzytelnością Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie
pod rygorem nieważności.
12. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje się zasady
określone w § 7 Umowy.
13. Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego
Zamawiającego.
§ 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 7 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie:
……………………..).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70%
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15
dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać
zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o
których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.
8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa
w ust. 5 i 6.
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9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.
§ 6. Solidarna odpowiedzialność*
1.

Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec
Zamawiającego za jej wykonanie.

2.

Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
realizujących wspólnie Umowę.

3.

W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do niniejszej
Umowy stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy, cel
gospodarczy do realizacji, którego się zobowiązali, sposób ich współdziałania oraz zakres
prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, zasady płatności, a także wskazanie
Lidera spośród członków konsorcjum wykonawcy.

4.

Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz
każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

5.

Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum; jednak
Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub
komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego wymagała sprawna realizacja
kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości lub
zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców; taka
zmiana nie będzie uważana za zmianę Umowy.
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6.

Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, koszty wykonania
zastępczego lub zastępczego zatrudnienia członków personelu.

* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie Umowę
§ 7. Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej
integralną część niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami
własnymi za wyjątkiem robót w zakresie:
1) ……………………………………………………………… ,
2) ……………………………………………………………… ,
3) ……………………………………………………………… ,
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).1
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, 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.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej
przypadków:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamówienia lub termin wynikający z harmonogramu o którym mowa w § 2 ,
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności
Wykonawcy przez Zamawiającego,
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów
na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,
w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,

1

Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć
podwykonawcy (podwykonawcom).
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6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2
ust. 2,
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej
odpowiednio wymagania o których mowa w § 11 ust. 30 i 31 umowy,
8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę
wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1
9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo
o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany
w związku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia
otrzymania informacji
11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów
o podwykonawstwo.
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane,
które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
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15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót
budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy,
jeżeli doprowadzi do opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, będzie traktowana jako
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę
do naliczenia Wykonawcy kar umownych za opóźnienie z winy wykonawcy
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację zamówienia.
21. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla
wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem
podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów
o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy oraz kserokopią
faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kserokopią dowodu zapłaty faktury
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
22. Terminy płatności faktur rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia
następujących przesłanek:
1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi
solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów
o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot
umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane wraz z kopią
faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kopią dowodu zapłaty faktury
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - w zakresie robót
objętych daną fakturą wykonawcy,
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2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia
należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub
dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot
umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów
o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy.
23. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie
Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art.
143b - 143c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych
w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę
uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności
względem Wykonawcy.
24. Zamawiający dokona 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.
25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24, 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 podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
26. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 24, obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiającego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania 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,
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
28. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 27 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 27 pkt 1
Zamawiający może:
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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.
29. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
30. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której
mowa w ust. 28, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 27.
§ 8. Obowiązki Zamawiającego
1.

Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał Wykonawcy teren budowy dla realizacji
poszczególnych elementów robót w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia
Wykonawcy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu
przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w
protokole przejęcia podpisanym przez obie strony.

2.

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru prawidłowo wykonanych robót, stanowiących
Przedmiot Umowy oraz do terminowej zapłaty wynagrodzenia.
§ 9. Nadzór nad projektowaniem i robotami

1.

Nadzór nad robotami, stanowiącymi Przedmiot Umowy:
1) z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie Inż ynier Kontraktu, któ rym będzie
…………………………………….
2) z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie: Kierownik Budowy: …………………………………….

2.

Zmiana osób / podmiotów wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy.

3.

Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwa, zgoda, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera,
Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej
odpowiedzialności ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamówienia, włącznie z
odpowiedzialnością za błędy, zmiany, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.

4.

W razie niepowołania lub tymczasowego nie powołania Inżyniera, a także w razie
odstąpienia od umowy z Inżynierem Kontraktu, jego funkcje pełni Zamawiający.
§ 10. Projektowanie

1.

Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej został określony w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym oraz pozostałych częściach Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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2.

Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do wykonania usługi objętej przedmiotem
zamówienia:
1) Zespó ł Projektowy, w skład któ rego wchodzą:
Lp.

Stanowisko/funkcja przy realizacji
Imię i nazwisko
przedmiotu zamówienia

1.

Specjalista ds. oprogramowania
i rozwiązań w technologii ITS

2

Specjalista ds. systemów wizyjnych

3.

Projektant w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych

4.

Projektant w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Ww. osoby stanowią minimalny skład Zespołu Projektowego Wykonawcy.

2) inni pracownicy lub specjaliś ci wspierający Zespó ł Projektowy, któ rych funkcje
i zadania zostały szczegó łowo okreś lone w Specyfikacji Istotnych Warunkó w
Zamó wienia.
3.

W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności zastąpienia
którejkolwiek z osób wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję
nowej osoby do akceptacji Zamawiającego.

4.

Kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby nie mogą być
niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego wg zapisów SIWZ.

5.

Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym żądaniem zmiany
którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Żądanie to jest dla
Wykonawcy wiążące.
§ 11. Obowiązki Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespołu projektowego o składzie
i kwalifikacjach okreś lonych w ofercie;
2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych
wykwalifikowanych osó b zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań ,
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
3) przekazywania Zamawiającemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportó w
(w terminie do 15. i 30. dnia danego miesiąca) o postępie prac projektowych;
4) przekazywania Zamawiającemu Raportó w Miesięcznych z postępu robó t w terminie 5
dni roboczych po zakoń czeniu danego miesiąca, któ rego raport dotyczy.
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5) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, minimum na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem obrad, narad, spotkań wszelkich opracowań , rysunkó w
i innych materiałó w dotyczących przedmiotu umowy;
6) niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub
okolicznoś ciach mogących wpłynąć na jakoś ć lub termin zakoń czenia poszczegó lnych
etapó w lub całoś ci Umowy;
7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do
protokołó w z wszelkich spotkań , narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia
odmowy uwzględnienia uwag do protokołu;
8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na proś bę
własną lub ż ądanie Zamawiającego oraz sporządzania protokołó w z tych spotkań oraz
przekazywanie ich na bież ąco Zamawiającemu, w terminie max. 3 dni robocze, licząc od
dnia, w któ rym odbyły się narady, spotkania, posiedzenia;
9) uzgodnienia z Zamawiającym podziału na stanowiące pod względem technologicznym
i uż ytkowym samodzielną całoś ć częś ci dokumentacji projektowej;
10) uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej
wszystkich rozwiązań oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla
wszystkich rozwiązań zamiennych;
11) ochrony znakó w geodezyjnych znajdujących się w obszarze prowadzonych robó t przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na własny koszt;
12) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporządzenia
dokumentacji powykonawczej;
13) w przypadku otrzymania pełnomocnictwa, na jego podstawie, do występowania przed
organami administracyjnymi w celu składania zawiadomień , zgłoszeń , oś wiadczeń
i dokumentó w związanych z prowadzeniem i zakoń czeniem zadania inwestycyjnego
oraz do uzyskania pozwolenia niezbędnego do realizacji i uż ytkowania inwestycji
(pozwolenie na uż ytkowanie uzyska Zamawiający na podstawie dokumentó w
przygotowanych przez Wykonawcę),
14) zorganizowania, utrzymania w należ ytym porządku oraz zlikwidowania po wykonaniu
robó t budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych
organizacji ruchu;
15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajęciu;
16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robó t i materiałó w tam zgromadzonych przed
dewastacją i dostępem osó b postronnych;
17) realizowania dostawy materiałó w i urządzeń , łącznie z transportem i przechowaniem;
18) stosowania materiałó w budowlanych posiadających dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, gwarantujących wymaganą trwałoś ć
wykonanych robó t;
19) przed wbudowaniem materiału / urządzenia przedstawiania Zamawiającemu wniosku
o jego akceptację wraz z dowodami zgodnoś ci z wymaganiami;
20) skutecznego powiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robó t zanikających lub
ulegających zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umoż liwiając ich odbió r przez
personel Zamawiającego;
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21) zapewnienia wywozu i utylizacji odpadó w powstałych w związku z prowadzonymi
robotami;
22) przedstawiania na ż ądanie Zamawiającego, niezwłocznie, wszelkich informacji,
dokumentó w i wyjaś nień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie;
23) po zakoń czeniu robó t do uporządkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania
i nawierzchni lub urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robó t
budowlanych;
24) pokrycia ze swoich ś rodkó w finansowych wszelkich zniszczeń i szkó d wynikłych z
przyczyn leż ących po stronie Wykonawcy;
25) przekazania Zamawiającemu zrealizowanej inwestycji, łącznie z dokumentami
umoż liwiającymi uż ytkowanie wybudowanych obiektó w (np. protokoły odbioró w
technicznych, wyniki badań , pró b, pomiaró w, testó w, dokumenty wymagane do
zawiadomienia o zakoń czeniu budowy);
26) prowadzenia robó t budowlanych w sposó b umoż liwiający uż ytkownikom i właś cicielom
nieruchomoś ci sąsiadujących z terenem budowy dostęp do nieruchomoś ci;
27) dostosowania organizacji robó t do wymagań władz administracyjnych oraz do
uzasadnionych wymagań uż ytkownikó w i właś cicieli nieruchomoś ci sąsiadujących z
terenem budowy;
28) zapewnienia Zamawiającemu moż liwoś ć uczestniczenia we wszelkiego rodzaju
odbiorach, spotkaniach i naradach dotyczących zamó wienia;
29) dostarczenia Zamawiającemu pełnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji
powykonawczej, najpó ź niej przed przystąpieniem do odbioru koń cowego; dokumenty
należ y przekazać protokolarnie, w tym geodezyjną mapę powykonawczą wraz z kopią
wniosku do właś ciwego oś rodka geodezji,
30) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osó b wykonujących czynnoś ci opisane
w dokumentacji technicznej, któ rych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposó b okreś lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. osó b
wykonujących prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych i prac
montażowych (w tym operatorów sprzętu, kierowców) i prace fizyczne
instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia oraz prace technicznoobsługowe na etapie projektowania, na cały okres realizacji umowy, z zastrzeż eniem,
ż e obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i
osobiś cie przez osoby fizyczne prowadzące działalnoś ć gospodarczą w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyż szy obowiązek zatrudnienia osó b
dotyczy takż e podwykonawcó w, z któ rych pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji
Umowy;
31) na ż ądanie Zamawiającego, udokumentowania zatrudniania osó b wymienionych w pkt
powyż ej poprzez oś wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osó b
wykonujących czynnoś ci, któ rych dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oś wiadczenie
powinno zawierać w szczegó lnoś ci: dokładne okreś lenie podmiotu składającego
oś wiadczenie, datę złoż enia oś wiadczenia, wskazanie, ż e objęte wezwaniem czynnoś ci
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby
tych osó b, imion i nazwisk tych osó b, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złoż enia oś wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
Zał. Nr 2a do SIWZ – Projekt umowy

Strona 17 z 34

32) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem
materiałó w wniosek materiałowy wraz z niezbędnymi dokumentami (atesty itd.) w celu
jego zatwierdzenia. Materiały uż yte do Wykonania zadania muszą być w I gatunku
jakoś ciowym i wymiarowym oraz posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty
wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami;
33) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu;
34) zapewnienia Zamawiającemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglądu do
dokumentó w, w tym dokumentó w finansowych, związanych z realizowaną umową.
§ 12. Rękojmia i gwarancja
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu GWARANCJI JAKOŚCI na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia na okres ………..2 miesięcy licząc od
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla poszczególnych elementów robót:
a) na dostarczone tablice dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z systemem ITS
…………………miesięcy;
b) na system monitoringu wizyjnego……………………miesięcy;
c) na wersję portalu komunikacjapabianice.pl wraz z aplikacją mobilną
…………………………miesięcy;
d) na wykonane roboty budowlane oraz pozostałe zamontowane urządzenia i materiały
…… .miesięcy

2.

Okres RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na cały zakres przedmiotu zamówienia wynosi za
wolą stron 24 miesiące, przy czym w odniesieniu do nieruchomości (pomieszczenia
dyspozytorni i obiekt serwerowni) wynosi 60 miesięcy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego,
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały
i urządzenia są wolne od wad.

4.

Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne, zamontowane materiały i urządzenia oraz zobowiązuje się
do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego
gwarancją.

5.

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6.

W przypadku wystąpienia wad objętych odpowiedzialnością wykonawcy z tytułu
gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni,
licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w
§ 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiający ma prawo wyznaczyć dłuższy termin
usunięcia wady na wniosek wykonawcy.

7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi
lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego

2

Długość gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy
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zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do
powiększenia się szkody.
8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.
9. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
11. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten
uzgodnić z Zamawiającym.
12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych
urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.
14. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osó b reprezentujących Wykonawcę,
3) złoż eniu wniosku o ogłoszeniu upadłoś ci,
4) wszczęciu postępowania upadłoś ciowego,
5) ogłoszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu działalnoś ci
15. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie
gwarancji.
16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego
rozpoczynając od roku następującego po dacie końcowego odbioru robót, przy czym
ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji
wskazanego w ofercie wykonawcy i objętego kryterium oceny ofert. Przeglądy
przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarządzającego Projektem) oraz
Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu,
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek
w określonym przez Zamawiającego terminie.
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17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte
rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż
w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego,
chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.
18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Nie będzie to powodować utraty
gwarancji.
19. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa
w ust. 18. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
20. Niezależnie od okresowych przeglądów gwarancyjnych Wykonawca powinien wykonać
ocenę zgłoszeń gwarancyjnych zamawiającego w przypadku ich skierowania do
Wykonawcy w związku z podejrzeniem wystąpienia roszczeń gwarancyjnych
Zamawiającego – na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.
21. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania
powstałych awarii/uszkodzeń Systemu przy czym przez System rozumie się całokształt
Inteligentnego Systemu Transportowego, na który składają się w szczególności;
podsystem monitoringu, podsystem dynamicznej informacji pasażerskiej (w tym tablice
przystankowe), portal pasażera KomunikacjaPabianice.pl wraz z aplikacją mobilną.
Wszelkie awarie oraz usterki, będą usuwane przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym
terminie, tzn.:
1) w przypadku awarii Systemu:
a) czas reakcji - 6 godzin od zgłoszenia,
b) czas usunięcia - maksymalnie 12 godzin od zgłoszenia,
przy czym czas reakcji i usunięcia będzie liczony w godzinach 6:00 – 22:00.
W przypadkach awarii, w których konieczny jest dłuższy czas jej usunięcia,
Zamawiający po otrzymaniu opisu awarii i harmonogramie napraw może wrazić
zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii maksymalnie do 5 dni od chwili
zgłoszenia.
2) w przypadku braku dostępu do infolinii:
a) czas reakcji - 4 godziny od zgłoszenia,
b) czas usunięcia - maksymalnie 12 godzin od zgłoszenia,
przy czym czas reakcji i usunięcia będzie liczony w godzinach 6:00 – 22:00.
W przypadkach awarii, w których konieczny jest dłuższy czas jej usunięcia,
Zamawiający po otrzymaniu opisu awarii i harmonogramie napraw może wrazić
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zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii maksymalnie do 2 dni od chwili
zgłoszenia.
22. Wykonawca będzie realizował serwis gwarancyjny zgodnie z procedurami uzgodnionymi
przez Strony począwszy od dnia uruchomienia Sytemu.
23. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony
mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy
poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni
nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta
przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi
stanowisko Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu
Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy.
24. Strony określają, że dokumentem gwarancyjnym określającym warunki gwarancji jest
niniejsza umowa.
25. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowywania systemu CMS portalu pasażera
KomunikacjaPabianice.pl w okresie gwarancji, jak również zainstalowanych komponentów,
modułów i pluginów, potrzebnych w trakcie realizacji przedmiotu umowy do wersji
spełniającej wszelkie standardy i wymogi określone w przepisach obowiązującego prawa.
Nadto, w ramach gwarancji Wykonawca będzie dokonywał bieżącego zabezpieczania
systemu CMS m.in. poprzez jego aktualizację do najnowszej wersji oraz wykonywał kopie
zapasowe. Dostęp do panelu administracyjnego będzie odbywał się poprzez mechanizm
autoryzacji użytkowników przy pomocy unikatowego loginu i hasła (protokół HTTPS).

§ 13. Licencja na dokumentację i oprogramowanie
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do dokumentacji oraz
do oprogramowania i jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu i Użytkownikowi
licencji na dokumentację oraz licencji na oprogramowanie.
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja oraz
przekazane oprogramowanie, nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem
chronionych osób trzecich. Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny względem
Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zainstalowanego
oprogramowania oraz za to, że Zamawiający i Użytkownik z tytułu niniejszej umowy będą
upoważnieni do korzystania w ramach zwykłego użytkowania z wszelkiego dostarczonego
oprogramowania.
3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3, Wykonawca udziela Zamawiającemu
i Użytkownikowi bezterminowej, niewyłącznej licencji do korzystania ze wszystkich
elementów dokumentacji (licencja na dokumentację), dostarczonej w wykonaniu niniejszej
umowy, z prawem udzielania sublicencji osobie trzeciej do wykonywania usług obsługi
eksploatacyjnej, przeglądów oraz napraw, zbycia lub oddania go do korzystania
podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, uprawniającej do
korzystania z przedmiotowej dokumentacji na następujących polach eksploatacji:
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1) wykorzystywanie dostarczonej dokumentacji do obsługi eksploatacyjnej, przeglądów
i usług utrzymania oraz napraw przez Zamawiającego lub wskazane przez niego
podmioty trzecie (po podpisaniu przez podmiot trzeci zobowiązania do wykorzystania
dokumentacji wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług utrzymania,
w tym obsługi eksploatacyjnej, przeglądów oraz napraw);
2) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji w nieograniczonej liczbie egzemplarzy
na wszelkich nośnikach dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi;
3) wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację oraz przenoszenia
dokumentacji do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu i Użytkownikowi niewyłącznej licencji na
korzystanie z oprogramowania (licencja na oprogramowanie), bezterminowej, z prawem
do udzielenia sublicencji w przypadku zbycia przedmiotu umowy lub oddania go
podmiotowi trzeciemu do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego.
5. Licencja na oprogramowanie obejmuje prawo do korzystania z oprogramowania, na
warunkach licencji udzielonych przez producenta, z zastrzeżeniem, iż przekazana licencja
uprawnia Zamawiającego co najmniej do korzystania z oprogramowania w zakresie
działalności Zamawiającego i Użytkownika przez czas nieokreślony na następujących
polach eksploatacji:
1) wykorzystywanie oprogramowania do obsługi eksploatacyjnej, przeglądów i usług
utrzymania oraz napraw przez Zamawiającego, Użytkownika lub wskazane przez niego
podmioty trzecie (po podpisaniu przez podmiot trzeci zobowiązania do wykorzystania
oprogramowania wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług utrzymania, w
tym obsługi eksploatacyjnej, przeglądów oraz napraw);
2) utrwalania oprogramowania na nośnikach informatycznych;
3) wprowadzania i utrwalania
mikroprocesorowych;

w

pamięci

komputera

i

innych

urządzeń

4) wymiany nośników, na których utrwalono oprogramowanie oraz przenoszenia
oprogramowania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych.
6. Licencje na dokumentacje oraz licencja na oprogramowanie udzielone Zamawiającemu
i Użytkownikowi nie podlegają wypowiedzeniu przez Wykonawcę ani inny podmiot trzeci
oraz nie są ograniczone terytorialnie.

§ 14. Szkolenia i doradztwo techniczne
1. Wykonawca zapewni wsparcie dla Zamawiającego w postaci operatora Systemu będącego
do dyspozycji Zamawiającego w godzinach 6:00 – 22:00 (przez 8 godzin), 5 dni w tygodniu
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przez pierwszy miesiąc gwarancji oraz w wymiarze 8 godzin dziennie (maksymalnie 40
godzin tygodniowo) przez kolejne ……….3 miesiące od dnia odbioru przedmiotu umowy .
2. Wykonawca przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi
Systemu i oprogramowania, w tym w szczególności: napraw, konserwacji, administrowania,
serwisowania, przygotowania (tworzenia, utrzymania i rozwoju).
3. Szkolenie przeznaczone jest maksymalnie dla 5 osób w części technicznej oraz maksymalnie
dla 5 osób w części dotyczącej oprogramowania. Minimalny czas trwania szkolenia wynosi
8 godzin w części technicznej i 10 godzin z zakresu oprogramowania, przy czym szkolenie
z zakresu oprogramowania zostanie podzielone na dwa dni szkoleniowe. Miejsce szkolenia
wskazane będzie przez Zamawiającego. Szkolenie i dostarczone przez Wykonawcę,
materiały szkoleniowe dla uczestników będą w języku polskim i bezpłatne. Po ukończeniu
szkoleń Wykonawca wystawi dokument potwierdzający ukończenie szkolenia przez
pracowników Zamawiającego i nabycie przez nich umiejętności w zakresie objętym
szkoleniem. Dokładny termin, miejsce szkolenia oraz liczbę osób zostaną uzgodnione przez
Strony w terminie do 2 tygodni przed odbiorem końcowym urządzeń.
4. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni wsparcie techniczne poprzez help desk (infolinia,
adres email) 24x7x365 i będzie zobowiązany do udzielania niezwłocznej odpowiedzi,
jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

§ 15. Autorskie prawa majątkowe
1.

Wszystkie powstałe w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja
projektowa będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a autorskie prawa
majątkowe zostają przeniesione na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych
poniżej z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru
poszczególnych części Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich
praw majątkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

2.

Ilekroć jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji należy przez to rozumieć
w szczególności prawo do:
1) uż ywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegó lnoś ci w sieci lokalnej
Zamawiającego;
2) korzystania z utworu przez Zamawiającego;
3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całoś ci lub w częś ci
jakimikolwiek ś rodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych
zmian;
5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na któ rych utwó r utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uż yczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3

Długość wsparcia w okresie gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy
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6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną
i wizualną;
7) publicznego wykonania, wystawienia, wyś wietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takż e publicznego udostępniania utworu w taki sposó b, aby każ dy
mó gł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci
internet;
8) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.
3.

Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje
Zamawiającemu.

4.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania
Zamawiającego.

5.

Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów
wszystkich innych państw.

6.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów)
utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania
o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu
dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

7.

Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy
i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.
§ 16. Ubezpieczenie

1.

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlanomontażowych (CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie
wynikające z niniejszej umowy.

2.

Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres 30
dni po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu próbnego).

3.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis
ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2.

4.

W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3,
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

5.

Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust.
4, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę.

6.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

7.

Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust.
1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może
stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiającego.
§ 17. Odbiory

1.

Po zakończeniu robót przeprowadzony zostanie Odbiór Końcowy.
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2.

Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli Przedmiot Umowy będzie
niegotowy do odbioru lub jeżeli nie otrzyma wymaganych dokumentów.

3.

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – na
podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w terminie
14 dni, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie prac odbiorowych nastąpi
najpóźniej w 7 dniu roboczym od licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

4.

Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru, Wykonawca
Zamawiającemu następujące dokumenty w trzech egzemplarzach:

przedłoży

1) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robó t,
potwierdzoną przez Kierownika Budowy wraz z oś wiadczeniem Kierownika Budowy
wymaganym przepisami prawa budowlanego,
2) dokumentację wdroż onego oprogramowania oraz portalu pasaż era i aplikacji mobilnej
wraz ze wszelkimi niezbędnymi licencjami;
3) oś wiadczenia wszystkich Podwykonawcó w o braku wymagalnych należ noś ci i o kwocie
wynagrodzenia pozostałego do zafakturowania oraz dowody zapłaty.
5.

Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez
Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz
do żądania wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór.

7.

Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu
podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.

8.

Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający, wg
własnego uznania:
1) moż e odmó wić odbioru, w szczegó lnoś ci jeż eli wady są istotne,
2) moż e dokonać odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad w okresie
rękojmi,
3) moż e dokonać odbioru częś ciowego, odmawiając odbioru w pozostałej częś ci.

9.

Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający może odebrać Przedmiot
Umowy, jeżeli jest on zasadniczo zgodny z Umową i dokumentacją techniczną, a do
wykonania pozostały jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku
Zamawiający określi termin wykonania tych prac w okresie rękojmi. Postanowienia
Umowy dotyczące wykonawstwa zastępczego w razie wad oraz kar umownych stosuje
się odpowiednio.

10. Obowiązek pieczy i ryzyko związane z Przedmiotem Umowy przechodzi na
Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Dla uchylenia
wątpliwości przyjmuje się, że pozostawienie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy
pod dozorem Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza
przejścia obowiązku pieczy i ryzyka na Zamawiającego.
11. W toku realizacji robót będą dokonywane obiory robót zanikających oraz inne odbiory
określone w Specyfikacji Technicznej.
§ 18. Odstąpienie od Umowy i wykonanie zastępcze
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1.

W razie wystąpienia 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 powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części Umowy. Zamawiający jest obowiązany do odebrania
wykonanych robót do dnia ich przerwania zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

3.

Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie nie przyznania, cofnięcia lub
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.

4.

Zamawiający może nadto odstąpić od Umowy w całości lub w części w razie:
1) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całoś ci Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu
poś redniego (kamienia milowego, terminu okreś lonego w Harmonogramie RzeczowoFinansowym) o więcej niż 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia
ś wiadczenia;
2) w razie raż ącego naruszenia innych postanowień Umowy i nie usunięcia stwierdzonych
uchybień mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;
3) koniecznoś ci wielokrotnego dokonywania bezpoś redniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoś ci dokonania bezpoś rednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartoś ci Umowy;
4) jeż eli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony
zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;
5) nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

5.

Zamawiający może wykonać swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie
70 dni od daty uzyskania informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

6.

W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie
od naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia
Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie
Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia
Robót obejmuje w szczególności zwiększony w stosunku do wynagrodzenia
Wykonawcy koszt dokończenia Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego lub innego
wykonawcę oraz koszty postępowań przetargowych na wyłonienie nowego
wykonawcy. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po
ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą.

7.

W razie zwłoki Wykonawcy w robotach o ponad 30 dni, Zamawiający może ograniczyć
zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to
wykonanie robót.

8.

Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie
wynagrodzenia należnego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu
Zamawiającemu na piśmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę tego
wynagrodzenia. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje Wykonawcy w razie sporu
w zakresie zasadności wykonania lub wysokości wynagrodzenia za roboty dodatkowe
lub zamienne.
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§ 19. Kary umowne
1.

Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar
umownych:
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokoś ci 0,2% całkowitego
wynagrodzenia brutto okreś lonego w § 3.1 za każ dy dzień zwłoki;
2) za opó ź nienie w usunięciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokoś ci
0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto okreś lonego w § 3.1 za każ dy dzień opó ź nienia,
licząc od ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na
usunięcie wad;
3) za brak wsparcia dla Zamawiającego w postaci operatora Systemu będącego do
dyspozycji Zamawiającego okreś lonego w § 14 w wysokoś ci 2.000,00 PLN za każ dą
godzinę braku wsparcia;
4) za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leż ących po stronie
Wykonawcy w wysokoś ci 20% całkowitego wynagrodzenia brutto okreś lonego w § 3.1;
5) z tytułu opó ź nienia w zapłacie wynagrodzenia należ nego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokoś ci 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o któ rym
mowa w § 3.1 za każ dy rozpoczęty dzień opó ź nienia,
6) z tytułu nieprzedłoż enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
któ rej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokoś ci 0,05%
całkowitego wynagrodzenia brutto, o któ rym mowa w § 3.1 za każ dy przypadek,
7) z tytułu nieprzedłoż enia poś wiadczonej za zgodnoś ć z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokoś ci 0,5% całkowitego wynagrodzenia
brutto, o któ rym mowa w § 3.1, za każ dy przypadek,
8) za naruszenie obowiązku zatrudnienia okreś lonych w umowie osó b na podstawie
umowy o pracę lub nieprzedstawienie dowodó w zatrudnienia – w wysokoś ci 2.000,00
PLN za każ dy przypadek, przy czym kara moż e być ponawiana;
9) za opó ź nienie w przedłoż eniu harmonogramu lub jego aktualizacji – 500,00 PLN za
każ dy dzień opó ź nienia;
10) za naruszenie obowiązku wynikającego z § 11 ust. 1 pkt 2) – 2.000,00 PLN stwierdzony
za każ dy przypadek, przy czym kara moż e być ponawiana;
11) za przekroczenia terminó w na usunięcie awarii/uszkodzeń , okreś lonych w §12 ust. 21
niniejszej umowy, Zamawiający moż e obciąż yć Wykonawcę karą umowną w wysokoś ci:
a) 40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia terminu o którym mowa w §12
ust. 21 pkt. 1) lit. a;
b) 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia, terminów, o których mowa w §12
ust. 21 pkt. 1) lit. b;
12) za przekroczenia terminó w na usunięcie awarii/uszkodzeń , okreś lonych w §12 ust. 21
niniejszej umowy, Zamawiający moż e obciąż yć Wykonawcę karą umowną w wysokoś ci:
a) 40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia terminu o którym mowa w §12
ust. 21 pkt. 2) lit. a;
b) 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia, terminów, o których mowa w
§12 ust. 21 pkt. 2) lit. b;

2.

Kary umowne będą nakładane w formie not obciążeniowych z 30-dniowym terminem
płatności. Ponadto, Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych
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z wynagrodzenia Wykonawcy. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 30% całkowitego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.
3.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach
ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przenoszącej wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§ 20. Zmiany Umowy

1.

Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych.

2.

Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących
okolicznościach:
1) w zakresie terminu wykonania umowy:
a) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyż szej; wydania
decyzji administracyjnych lub wyrokó w sądowych lub innych władczych
rozstrzygnięć uprawnionych organó w; nieprzewidywalnych (tj. niemoż liwych do
przewidzenia przez doś wiadczonego wykonawcę) i niekorzystnych warunkó w
atmosferycznych, któ re z przyczyn technologicznych uniemoż liwiły
wykonywanie niniejszej umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania
realizacji umowy wynikającej z tych okolicznoś ci i w okresie umoż liwiającym
prawidłowe wykonanie robó t,
b) przestojó w spowodowanych koniecznoś cią usuwania nieumyś lnych uszkodzeń
lub kolizji istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie
oznaczonych w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbę dni
wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okolicznoś ci,
c) przestojó w spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie
Funkcjonalno-Uż ytkowym, uniemoż liwiających prowadzenie projektowania lub
robó t – o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie rozwiązania przez
Zamawiającego,
d) gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczegó lnych medió w
przekraczają terminy ustawowe i nie wynikają one z okolicznoś ci po stronie
Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia terminó w ustawowych,
e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminó w trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreś lonymi w odpowiednich
przepisach prawa i nie wynikają one z okolicznoś ci po stronie Wykonawcy - o
liczbę dni przekroczenia terminó w wynikających z przepisó w prawa,
f)

odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia
zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych
i nieprzewidywalnych warunkó w fizycznych, to jest takich warunkó w
podpowierzchniowych lub hydrologicznych, któ re są niemoż liwe do
przewidzenia przez doś wiadczonego wykonawcę, zaró wno o charakterze
naturalnym, jak i stworzonym przez człowieka, wliczając skaż enie gruntó w,
znacząco
odmienne
warunki
geologiczne
lub
wystąpienie
niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,

Zał. Nr 2a do SIWZ – Projekt umowy

Strona 28 z 34

g) przedłuż enie terminu wykonania zamó wienia, o któ rym mowa w § 2, moż e
nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunkó w atmosferycznych
powodujących - ze względó w technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
całości wykonywanych robó t budowlanych, stanowiących przedmiot
zamó wienia w okresie dłuż szym niż 5 następujących po sobie dni
kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedłuż enie terminu realizacji zamó wienia nastąpi o tyle dni, przez ile
trwało ich wstrzymanie;
h) przedłuż enie terminu wykonania zamó wienia, o któ rym mowa w § 2, moż e
nastąpić w przypadku wystąpienia okolicznoś ci siły wyż szej, przez któ rą należ y
rozumieć zdarzenia niezależ ne od ż adnej ze stron, zewnętrzne, niemoż liwe do
zapobież enia, któ re nastąpiło po dniu wejś cia w ż ycie umowy, w szczegó lnoś ci:
wojny, akty terroryzmu, klęski ż ywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji
publicznej, przy czym przedłuż enie terminu realizacji zamó wienia nastąpi o
liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okolicznoś ci siły wyż szej,
i)

przedłuż enie terminu wykonania zamó wienia, o któ rym mowa w § 2, moż e
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy
pisemnego ż ądania wstrzymania robó t budowlanych, stanowiących przedmiot
zamó wienia lub wydania zakazu prowadzenia robó t budowlanych, stanowiących
przedmiot zamó wienia przez inny organ administracji publicznej, o ile ż ądanie
lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za któ re Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoś ć, przy czym przedłuż enie terminu realizacji zamó wienia
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robó t budowlanych lub zakazano prowadzenie robó t budowlanych,

j)

przedłuż enie terminu wykonania zamó wienia, o któ rym mowa w § 2, moż e
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedłuż enie terminu realizacji zamó wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną
Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać
będzie przedłuż enia terminu realizacji;

k) przedłuż enie terminu wykonania zamó wienia, o któ rym mowa w § 2, moż e
nastąpić w przypadku wystąpienia koniecznoś ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących
wstrzymanie lub przerwanie robó t budowlanych, stanowiących przedmiot
zamó wienia, przy czym przedłuż enie terminu realizacji zamó wienia nastąpi o
liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń ) z właś ciwymi organami, uzyskania
opinii właś ciwych organó w oraz wydania decyzji przez właś ciwe organy,
l)

przedłuż enie terminu wykonania zamó wienia, o któ rym mowa w § 2, moż e
nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło
z przyczyn, za któ re Wykonawca ponosi odpowiedzialnoś ć, przy czym
przedłuż enie terminu wykonania zamó wienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany umó w
zawartych pomiędzy Zamawiającym a innym niż Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucją Zarządzającą, w szczegó lnoś ci zmiany postanowień umowy o
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dofinansowanie projektu w zakresie mającym bezpoś redni wpływ na realizację
przedmiotu umowy
m) przedłuż enia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym
z koniecznoś ci wykonania robó t, o któ rych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamó wień publicznych
n) zmiany powszechnie obowiązujących przepisó w prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie mającym bezpoś redni wpływ na realizację
przedmiotu zamó wienia lub ś wiadczenia stron umowy,
o) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na któ rego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach okreś lonych w art. 22a ust. 1 ustawy –
Prawo zamó wień publicznych, w celu wykazania spełniania warunkó w udziału w
postępowaniu, o któ rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamó wień
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o któ rych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy – Prawo zamó wień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamó wienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentó w, potwierdzających
spełnianie warunkó w udziału w postępowaniu,
p) przedłuż enia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robó t stanowisk archeologicznych, zabytkó w ruchomych
i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na
dotrzymanie terminu koń cowego realizacji umowy;
q) przedłuż enie terminu wykonania umowy o któ rym mowa w § 2 moż e nastąpić w
przypadku przedłuż ającego się postępowania mającego na celu wybó r
wykonawcy zamó wienia publicznego. Zamawiający zakłada, ż e postępowanie
będzie trwało 40 dni (od dnia wszczęcia do dnia wyboru oferty). Zamawiający
przewiduje moż liwoś ć przedłuż enia terminu wykonywania umowy o iloś ć dni
trwania postępowania ponad zakładane 40 dni.
2)

w pozostałym zakresie związanym z realizacją umowy:
a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w PFU nie są niezbędne
do wykonania;
b) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub
materiałowych wynikających z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia
robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je
tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona
występująca o zmianę przedstawia PFU zamienny zawierający opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. PFU wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru
i Zarządzającego Projektem);
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c) zmiany osób pełniących funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, że nowe
osoby będą spełniały warunki udziału i kryteria oceny ofert, jakie były określone
dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia
zmianie ulegną przepisy podatkowe lub Zamawiający otrzyma indywidualną
interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie
niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej
stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niż wynikający oferty i umowy,
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT lub zasad
jego rozliczania - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione
w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej lub nowych przepisów (stała
zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT);
e) zmiany zakresu robót lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania
w sytuacji spowodowanej stanowiskiem właściwego Konserwatora Zabytków
wskazującym na konieczność zmiany zakresu prac lub technologii ich
wykonania lub terminu ich wykonania;
f)

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych,
technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w PFU pod
warunkiem, że:
a. wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w PFU lub obiektywnej
konieczności realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż
przewidziane w PFU;
b. przyjęte w PFU materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku,
zostały wycofane z produkcji.

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa
wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza
możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy
wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty,
których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn.
zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów
pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego
zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot.
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej
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i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na
koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ
na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.
4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami dowodowymi, że
zmiany o których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia
Zał. Nr 2a do SIWZ – Projekt umowy

Strona 32 z 34

wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 wymuszają podwyższenie kosztów
wykonania.
5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po
nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww.
przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także
przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).
6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu
ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od
towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie),
a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę
podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie
obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) część
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu
ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze
zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu
ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, ulegnie
zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego
podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) część
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu
ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, ulegnie
zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego
podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej.
10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 –
4 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku.
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11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość
wynagrodzenia.
12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.
§ 21. Klauzula poufności
1.

Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych
uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca, w razie konieczności, zapewni zachowanie wszelkich
wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie
informacji niejawnych.

2.

Niezależnie od danych podlegających ochronie zgodnie z procedurami określonymi
w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązuje się do
zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku
wykonania Umowy, również po jej wykonaniu.
§ 22. Postanowienia Końcowe

1.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2.

Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy,
rozstrzygane będą w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej
możliwości na drodze sądowej – wyłącznie właściwym jest sąd powszechny siedziby
Zamawiającego.

3.

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta
Miasta Pabianic z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice,
zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwanego danej RODO) w celu wykonania niniejszej umowy. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

4.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wykonawca
ma prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej „IOD”:
Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice; e-mail: IOD@um.pabianice.pl.

5.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla MZK Pabianice Sp. z o.o.).

Załączniki:
1. Formularz Ofertowy
2. Formularz Cenowy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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